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3. A KOMMUNIKÁCIÓS NORMÁK KIALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE  
 
3.1. A kommunikáció normáinak kialakulása 
 
A kommunikációs normák történeti áttekintése több megközelítés szerint is 
bemutatható. Egyrészt feldolgozható az skortól napjainkig megjelen  emberi, 
közösségi, társadalmi együttélési szabályok tartalmán keresztül. Másrészt a 
kommunikációs jogot megközelíthetjük az emberi, illetve alapjogok kialakulása és 
fejl dése útján, de akár a médiumok fejl désével, a kommunikációs 
forradalmakkal párhuzamosan megalkotott kommunikációs tárgyú normák 
bemutatása révén is. A kommunikációs forradalmak korszakait a kommunikációs 
szakirodalom az alábbi ábra szerint taglalja, mely jól prezentálja annak valamennyi  
korszakát, átfogó voltát. 
 

 
11. ábra: A kommunikációs korszakok és médiumok 
(Forrás: Forgó Sándor � Tóth Tibor 2011. alapján) 

 
A kommunikáció története egyid s az emberi léttel, hisz az ember a létezése 

óta kommunikál. Az emberiség napi információs és egyéb létszükségleteinek 
alapját kommunikáció útján, annak üzenetközvetít  voltán keresztül biztosítja. Ez 
egyben minden közösség, illetve társadalom létezésének az alapfeltétele és 
legfontosabb életjelensége. Az emberiség történelme alatt nagyon sokat változtak 



57 
 

a kommunikáció formái, megjelenési alakzatai.115 Ugyancsak átalakultak az 
információcsere módjai, a kommunikációs eszközök és az információhordozók, 
valamint a különböz  platformok és médiumok (közvetít k), ahol ezek 
megjelennek. Tény, hogy �a média kulcsfontosságú szerepet játszik a társadalom 
életében. A média teszi lehet vé és hozza létre a társadalmi életet, kés bb persze 
ez utóbbi visszahat a médiára. Minden társadalom a média köré szervez dik. 
Egyetlen társadalom sem m ködhetett a közvetítés (mediation) különféle 
eszközeinek segítsége nélkül. Az eszközök közül pedig a legfontosabbak a 
különböz  médiumok.�116  

Mindezek igazolják, hogy a kommunikációs normák gyökereinek megjelenése 
is egyid s az emberrel. A kommunikációs aktusok az évezredek alatt óriási 
fejl désen mentek keresztül. Bizonyos magatartási és kommunikációs szabályok 
�a társadalmak archaikus, állam el tti állapotában is léteztek, ezek kikényszerítése 
azonban nem önálló, elkülönült, professzionális szervezetek útján történt, mint 
napjainkban, hanem közösségi, lényegében önigazgató formában.�117 Kezdetben 
els dlegesen erkölcsi normákban, rítusokban, szimbólumokban, jelképekben, 
elvárt családi normákban, közösségi attit dökben, vallási szabályokban, majd a 
kialakult si jogban, a szokásjogban és kánonjogban jelentek meg. Ezeket 
követték, illetve kiegészítették az uralkodók kommunikációs tárgyú döntései, 
rendeletei, majd a francia forradalommal jutott el az emberiség az els  emberi 
alapjogok, köztük a kommunikációs jogok (pl. a szólás és a véleménynyilvánítás 
szabadságának) kivívásához.  

Az id k során a kommunikációs jogok tárháza folyamatosan b vült. A XX. 
században átüt  nemzetközi kodifikáció vette kezdetét, amelynek újabb lendületet 
adott a kilencvenes években megjelen  információs-kommunikációs forradalom, 
és az információs rendszerek térnyerése. E folyamattal párhuzamosan gyarapodott 
a kommunikációhoz kapcsolódó alapjogi, az abból származtatott törvényi és egyéb 
normák rendszere, az etikai kódexekkel, valamint az ön- és társszabályozással 
ellensúlyozva a joghézagokat. Ma ez a b vül  joganyag, mely áthatja az egész 
jogrendszert. 

Így a kommunikációs jog írott jogfejl dése egyrészt szorosan összekapcsolódik 
az emberi alapjogok, a kommunikációs jogok, illetve az abból levezethet  
(származtatott) jogi normák (törvények, rendeletek) alakulásával, valamint a 
nyilvánosság és a kommunikáció megnyilvánulásainak, közvetít  eszközeinek 
(médiumok) jogtörténeti fejl désével.  

A jogtörténeti fejl déshez kapcsolódik a kommunikációs jog jogrendszerben 
elfoglalt helye, a �jogágiságának� fejl dése is, amely a római jogig vezethet  

 
115Verbális kommunikáció: eszköze a nyelv, amely közös nyelvrendszer az emberek között, melynek 
megjelenési formái a beszéd és az írás, és bármilyen információ, gondolat, hír, értesülés stb. az adat 
továbbítására alkalmas. Vokális kommunikáció: a hanger , a hangsúly, a hangszín, amelyek közvetíthetik az 
ember érzéseit, lelkiállapotát is. Nonverbális kommunikáció: a nem szavakkal való közlés, nem tudatos és nem 
szándékos, hanem ún. rejtett közlésmód, azaz a testbeszéd, mint pl. a mimika, tekintet (szemkontaktus, 
szemmozgás), a testtartás, a gesztusok, a távolságtartás, az érintés, a szimbolikus jelek.  
116Barbier, F. � Lavenir, C B: A média története. Osiris Kiadó, Budapest 2004. 14. 
117Székely László: Magyar sajtó- és médiajog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 2007. 9. 
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vissza. A közjogban (ius publicum) az alárendeltséget, a magánjogban (ius 
privatum) a mellérendeltséget jelölték ki az egyik f  szempontnak. A közjogból és 
magánjogból önállósult jogágak szaporodtak az évszázadok alatt, majd a múlt 
században alakultak ki a vegyes jogágazatok, mint például a környezetvédelmi jog, 
a pénzügyjog, a sportjog, a médiajog vagy az állami egyházjog vagy a 
kommunikációs jog. 

A könyvben megjelen  jogtörténeti áttekintés célja a kommunikációs jog f bb 
fejl dési szakaszainak, és ezek stádiumait képez  f bb közjogi, els dlegesen 
nemzetközi és EU-jogi normáinak a bemutatása, valamint annak a folyamatnak a 
prezentálása, amely a mai szabályozottsági szintig vezetett. Eszerint a 
kommunikációs jog fejl dését három f  szakaszra bonthatjuk: 

1. Az skor, ókor és középkor id szakát felölel , a kommunikációs jog íratlan, 
majd írott gyökereit, az els  jogalkotás nyomait tartalmazó tradicionális jogi 
szakasz (1788-ig); 

2. Az újkor (kora újkor és modern kor) hozta reformáció és felvilágosodás, 
valamint a polgári (ipari és média-) forradalmak által kivívott � a 
kommunikációs jog alkotmányi szinten rögzített � alapjogok katalógusának 
gazdagodását jelz , a törvényi és egyéb jogforrási szabályozás megjelenését 
képez , 200 éves modern jogi korszak (1789-t l 1989-ig); 

3. A posztmodern kor a kommunikációs jogot alkotó életviszonyok 
szabályozásában kialakuló jogalkotási dömping, valamint a kommunikációs 
jog önálló jogági rangjának kivívásáért folyó küzdelem id szaka 
posztmodern jogi szakasz (1990-t l napjainkig).118 

 
3.2. A kommunikációs jog a tradicionális jogban  
 
Az skorban kifejl dött verbális és nonverbális kommunikáció formái nagyon 
primitív és kezdetleges állapotban voltak.119 E korszakban a kommunikáció íratlan 
szabályainak megjelenési formáit képezték: 

 
118A történelmi korszakok felosztása a szerz i logika folytán a súlypontnak tekintett események által 
determináltan �önkényes�. A kommunikációs jog fejl dési szakaszait figyelembe véve jelöltem meg a három f  
fejl dési szakaszt. A harmadik (1990-t l napjainkig tartó) korszakhatár nemcsak a magyar jogtörténetben 
bekövetkez  fordulópont, a kommunikációs és információs (informatikai) forradalom kezdete indokolta, hanem 
a 1989-ben megkezdett, és kétéves el készítés után 1991. december 11-én elfogadott Maastrichti Szerz dés, 
amely az Európai Unió megalakulásához és az EU-ban a szabadság, az alapvet  emberi (kommunikációs) jogok 
tiszteletének rögzítéséhez is vezetett. Egyben ez egy új korszak kezdetét jelentette az EU kommunikációs tárgyú 
jogalkotásában is. A kommunikációs jogok magyar történeti fejl désének bemutatásánál a történeti és kartális 
alkotmányozás elkülönítését választottam szerkezeti megoldásként, tekintettel arra, hogy e két alkotmányozási 
forma és ezek kommunikációs alapjogi tartalma markáns elkülönültséget hordoznak, ezért a jogfejl dés 
folyamatának bemutatásához ezt éreztem legalkalmasabbnak. Mindezek teremtették meg a keretét annak, hogy 
a kommunikációs jog történeti fejl dését egységes rendszerbe helyezve mutassam be, ami természetesen más 
szempontrendszer szerint is feldolgozható. 
119A kommunikációs eszközök kezdetben nagyon egyszer ek voltak. Ilyen volt például a füstjel, amelyet az 
amerikai slakosok és a kínaiak egyaránt használtak. A hírt, egyéb fontos információt kihirdették, �kidobolták� 
a közösség tagjainak, de akár egy futár is közvetíthette. Állítólag a perzsa futárok voltak a leggyorsabbak a 
világon, akik az id járási viszontagságoktól sem riadtak vissza, ha egy hírt minél hamarabb el kellett juttatni a 
megadott helyre. Az üzenet szállítására postagalambot is használtak, melyeket betanítottak az adott útvonalra. 
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- a családi, törzsi, közösségi szabályok;  
- az erkölcsi normák, szokások, rituálék; 
- az si emberi magatartási minták;  
- a vallás, illetve annak részeként megjelen  varázslat (mágia, mint pl. 

es tánc, rajzvarázslat), barlangrajz, sírfelirat.  

Így kommunikációs normák az skorban már léteztek, ám azok nem voltak jogi, 
kötelez  er vel bíró és kikényszeríthet  szabályok. A követésüket, betartásukat 
csak a közösségi kontroll, az önigazgatás biztosította. 

Az ókorban kialakult az írás, így e let nt civilizációk után már maradt fenn írott 
történelem. Az ókori kelet világában az emberek a gondolataikat, véleményüket 
írásfajtánként más-más információhordozóra rögzítették, mint a papirusz, k , 
agyagtábla, papír, selyem, csont vagy cserép. Hellász (ókori Görögország) 
városállamaiban és az ókori Rómában a fejlett kultúra államformájában megjelent 
a királyság, a köztársaság és az els  demokrácia is (Spártával szemben Athénban 
a nép uralma gy zedelmeskedett, az ókori Rómában pedig a királyság, köztársaság 
és császárság államformák váltották egymást). A törvényalkotás mindig az állam 
keletkezésével jelent meg. A törvény és az állam létezése kölcsönösen feltételezték 
egymást. A törvény a társadalom uralkodó rétegének jogszabállyal szentesített 
akarata volt. Ebben a korban az si normaformák és a szokásjog mellett már 
találkozhatunk a királyság és az uralkodó osztály kiváltságait, valamint az alapvet  
magatartási szabályokat, szankciókat rögzít  uralkodó hatalom jogalkotásával. 
Gondoljunk itt az ókori keleten Hammurapi szigorú törvényeire (pl. �szemet 
szemért�), a görög városállamokat egyesít  Nagy Sándor döntéseire vagy a 
Tizenkét táblás törvényre, majd a Római Birodalom ideje alatt kialakult, és az 
egész kontinentális jogrendszer alapját képez  római jogra. Mindezek már 
kézzelfogható nyomai a kommunikációs jog gyökerét képez  els  írott 
normáknak. Ekkor léptek színre továbbá az els  neves gondolkodók (a görög 
filozófusok, bölcsel k és véleményformálók: Szókratész, Arisztotelész, Platón, 
polihisztorok és történetírók), m vészek, akik igen értékes üzeneteket hagytak 
hátra, befolyásolva koruk és utókoruk szellemiségét. E korban els dlegesen az 
uralkodó, másodlagosan a hatalom egyéb birtokosai, a tudomány és m vészet 
gyakorlói a kommunikációs jogok, a vélemény, a gondolat, a kifejezés, a 
lelkiismeret, az egyesülés vagy akár a gyülekezés, a nyilvánosság társadalmi 
formálásának kizárólagos birtokosai és irányítói.  

Ezek gyakorlásának els dleges médiuma az egyszer  szóbeli közlés (személyes 
társalgás, eszmecsere, utasítás, prédikáció stb.), de emellett megjelentek már az 
írott közlések (pl. papírra vetett feljegyzések, levelezések, írott uralkodói döntések, 
rendelkezések), de a tanácskozások, a gy lések, a társasági élet egyéb formái, a 
m vészi, irodalmi, zenei alkotások is. Szintén információhordozóként szolgáltak a 
hírnökök, kémek, futárok, postakocsik, bemutatók, vagy akár a név- és 

 
Manapság a közvetít eszközök széles skálája (az okostelefonoktól az internet nyújtotta lehet ségekig) áll 
rendelkezésre a gondolat, vélemény, hír, értesülés vagy bármely információ továbbítására, illetve 
megjelenítésére. 



60 

hirdet táblák is. A vallásoknak is nagy szerepe van e korban, melyek közül egyre 
inkább a kereszténység terjed el Európában.  

Rómában adták ki az els  írásos (szenátusi, f papi határozatokat ismertet ) 
tájékoztatót, és Caesar parancsára Róma és a provinciaközpontok fórumán 
kifüggesztették az Acta Diurnát (kézzel írott lapot). A közvélemény 
befolyásolására alkalmi kiadványokat, röpiratokat készítettek.120 A híres római jog 
szabályaiban már számtalan joghelyet találhatunk, amelyek a joghatást kiváltó 
verbális és írott kommunikáció konkrét elemeit, formáit szabályozzák. 
Nevezetesen rögzítette: 

- a nyilvánosságot (publicitas, azaz minden kívülálló személy által 
megismerhet  legyen, mint pl. ingatlanügyletek, jelzálog telekkönyvezése);  

- a szóbeli, verbal contractusokat (verborum obligatio), mint például az eskü 
(iusiurandum liberti), hozományígéret (Dotis dictio), stipuláció, 
hitelszerz dés (a hitelez  ünnepélyes kérdésére az adós által nyomban adott 
kérdéssel egybehangzó felelettel jött létre, mely küls ségeiben is szigorú 
szabályokhoz volt kötve); 

- a tisztességtelen (fides-ellenes) contractusokat; 
- a képviseleti jogügyleteknél (képviseleti jog szabályozása), ahol vagy 

segédkez , üzenetviv  (nuntius), az ún. ügyleti segéd vagy az ügyfél helyett 
eljáró nyilatkozó, az ún. képvisel  eljárási szabályait;  

- a kijelentés, nyilatkozat (akaratnyilvánítás) szabályait; 
- a meghatalmazás, megbízás (mandátum), megbízás nélküli ügyvitel 

(negotiorum gestio) normáit; 
- a színlelt ügyletet (negotium simulatum), az eltakart ügyletet (negotium 

dissimulatum), de rögzítette a normális nyilatkozatot és a színlelt pert is; 
- a dolus (csalárd, rosszhiszem , szándékos megtévesztés) fogalmát;  
- a megtévesztés, csalárdság (dolus malus), a tévedés (dissensus), tévedés 

folytán vagy megfélemlítés (vis ac metus), kényszer, fenyegetés hatása alatt 
tett nyilatkozatot, az ily módon létrejött szerz dést deliktummá min sítette; 
továbbá 

- a tárgyi jog meghatározott, követend  eljárási módozatokat állapított meg. 
Ezek az írott normák váltottak ki joghatást, az íratlan szabályok csak morális, 

illetve vallási jelent séggel bírtak.121 
 
3.3. A kommunikációs jog a modern jogban  
 
3.3.1. A kommunikációs alapjogok kialakulása 
Az emberi jogok, a kommunikációs alapjogok kialakulása, elfogadása az 
emberiség hosszú évszázadokon át tartó küzdelmének eredménye, amely 

 
120Zsolt Péter: Médiaháromszög. EU-Synergon Kft., Vác, 2006. 10. 
121 Marton Géza: Római jog. Egyetemi jegyzet, JPTE, Pécs, 1985. 72-231. 
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kiemelked  történelmi eseményekhez kapcsolódik. Ezek elfogadtatásának 
stádiumai a médiaforradalmakhoz köthet k.  

Az els  forradalom a nyomtatás volt, amelynek folytán kialakult a Gutenberg-
galaxis. Ez tette lehet vé az információ és a gondolat, az írott szó terjesztését a 
haladók körében. De nagy áttörést jelentett a kommunikációban Samuel Finley 
Breese Morse találmánya is, a távíró. Morse 1838-ban bemutatott szerkezete 
jelent sen megkönnyítette az üzenet továbbítását, hiszen a távíró gyorsan és nagy 
földrajzi távolságra tudta eljuttatni az információt.  

A második forradalmat a rádió hozta el, amely a tájékoztatás, az oktatás és a 
szórakozás tágabb terét nyújtotta a hallgatóknak.  

A harmadik forradalmat a televízió (a mozgókép) jelentette, amely a friss 
híreket, információkat közvetlenül az otthonokba hozta.  

A negyedik médiaforradalom alatt a számítógép,122 mobiltelefon és egyéb 
információs technológiák megjelenését, valamint az informatika, a televízió, a 
telefon és az internet hálózati rendszereinek kiépülését értjük.  

Jelenleg a médiaforradalom ötödik fázisát éljük, amelyet az 
infokommunikációs technológiák egyesülése, a hálózati rendszerek társadalmi 
beágyazottsága, a közösségi média térhódítása jellemez, amelyben már az egyén 
is képes tömeghatás kiváltására, azaz tömegkommunikációra (pl. blogok, 
Facebook, Twitter útján). A digitális világ fejl dési irányait az automatizáció, a 
robotika és a mesterséges intelligencia térnyerése jelzi. 

A médiaforradalmak és az újkor technikai vívmányai vezettek az információs 
társadalmak kialakulásához, valamint a kommunikációs jogok körének 
b vüléséhez. A kommunikációs jog szabályainak érvényesülését a világban a 
nemzetközi dokumentumokban rögzített emberi, szabadság- és kommunikációs 
jogok biztosítják, amelyek beépülnek az egyes nemzetek jogrendszerébe, 
alaptörvényi és egyéb jogforrási szinten.  
 
3.3.2. A kommunikációs alapjogok fejl déstörténete 
A felvilágosodás és a liberalizmus idején a kommunikációs alapjogokért küzd  
polgári osztály harcolt a cenzúrával szemben, amely alapjaiban gátolta e jogok 
gyakorlását. A kommunikációs jogok történelme tehát nem nyúlik vissza túl 
hosszú id kre.  

A 18. század második felében Európában és az Egyesült Államokban egyaránt 
találkozhatunk olyan jelleg  javaslatokkal, normatívákkal, amelyek a szólás-, a 
vélemény-, a sajtó-, majd kés bb az információszabadságot említik, illetve 
szabályozzák. 

A kommunikációhoz, a kommunikációs joghoz kapcsolódó szabályozás 
kiindulópontja a véleménynyilvánítás szabadságának és az abból levezethet  
kommunikációs jogoknak alapvet  emberi jogként történ  elismerése volt.123 E 
jogok feltérképezéséhez nemzetközi alapdokumentumok nyújtanak megfelel  

 
122Galánfi Csaba: Ki ellen rzi a kommunikációt az új évezredben? PR Herald, 1996. 5. sz. 
123Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 48. 
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áttekintést. A vélemény- és a sajtószabadság magában foglalta és saját 
érvényesülésén keresztül biztosította � természetesen a különböz  korok 
viszonyainak megfelel en � a közérdek  információkhoz jutást.124  

A kommunikációs alapjogok kezdetének tekinthetjük a 1789. évi francia 
deklarációt, valamint az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának els  
kiegészítését, amelyek ha nem is nevesített formában, de foglalkoztak e 
szabadságjogokkal. Az igazán nagy áttörést azonban az 1848-as forradalmakkal 
kivívott változás, a cenzúra eltörlése jelentette. 

Az emberi jogok történetének következ  fordulata a második világháborút 
követ en indult nemzetközivé válás, azaz az emberi jogok tárházának nemzetközi 
egyezményekbe foglalása, jogérvényesítési fórumainak kialakulása volt.125 E 
nemzetközi dokumentumok már a modern kori alaptörvények megoldásait 
követik, ahol a kommunikációs jogok egyre szélesebb körben jelennek meg.  

A XX. század második felében a szólás és a sajtó hagyományos szabadságát 
kiterjesztették más kifejezési formákra (pl. az elektronikus médiára és az új 
médiaplatformokra), amely a közl  helyzetén és szempontjain túlmutat, a polgárok 
közösségét illet  tájékozódási jogra (az információhoz jutás szabadságára) utal. 
Intézményes szabadság illeti meg a médiumokat, ehhez megfelel  biztosítékok 
alakultak ki, amelyek garantálják szabad és független m ködésüket.126 

Napjainkra a civilizáció és a technika el rehaladtával a globalizációs 
növekedés eredményeként a szólás-, vélemény- és sajtószabadság már kevésnek 
bizonyult ahhoz, hogy a nagy tömeg  információ átlátható és kezelhet  legyen. Ez 
arra sarkalta a törvényhozókat, hogy kevésbé elterjedt szabadságjoghoz, a 
közérdek  adatok nyilvánosságához nyúljanak, amely az információszabadság 
másik gyökerét jelenti. A XX. század végéig csak regionálisan, illetve id legesen 
alkalmazták ezeket a normákat. E területen az újabb áttörést az európai uniós 
szabályozás hozta meg.  

 
3.3.3. Kiemelt jelent ség  nemzetközi alapdokumentumok 

a) Svédország Sajtószabadságról szóló törvénye 
A kommunikációs jogok egyik bölcs jének tekinthetjük a XVIII. századi 
Svédországot. 1776-ban többen betekintést szerettek volna nyerni a 
korábbi kormányzatok titkos dokumentumaiba. A kezdeményezés 
sikeresnek bizonyult, és új sajtószabadságról szóló törvényt adtak ki, 
amely a sajtószabadság mellett kimondja a közérdek  információkhoz 
jutás jogát, miszerint: �bárkinek szabad hozzáférést biztosítanak 
valamennyi közhivatalban lév  dokumentumhoz.�127 

 
124Kerekes Zsuzsa: A törvényen innen és túl. Fundamentum, 1999. 3. sz. 42. 
125Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 49. 
126Sajó András: A szólásszabadság kézikönyve. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 14. 
127Kardos Dávid: Az információszabadság és korlátai. 9. 
www.jogiforum.hu/files/publikaciok/Kardos_Informacioszabadsag.doc Letöltés: 2010.11.02. 
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b) Franciaországban 1789-ben elfogadott Ember és polgár jogainak 
deklarációja 
A véleményszabadság kiemelt jelent sége az alapjogok sorában a modern 
demokráciák alkotmányi gyakorlatának közhelyévé vált. Ezt a folyamatot 
az Ember és polgár jogainak 1789. évi francia deklarációja indította el, 
amelyre az V. Köztársaság hatályos alkotmánya is hivatkozik. Európában a 
francia forradalom eredményeként az Ember és polgár jogainak 
nyilatkozata 11. cikkelyében els ként deklarálta a szólás- és 
sajtószabadságot, amely a következ ket rögzíti: �Gondolatainak és 
véleményének szabad kinyilvánítása az ember egyik legbecsesebb joga. Így 
tehát minden polgár szabadon nyilatkozhat szóban, írásban, nyomtatásban; 
de a törvényben megállapított minden esetben felel s azért, ha visszaél a 
szabadsággal.� 
Ez a dokumentum kifejezte egyrészt a gondolat szabadságának, másrészt a 
véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett jellegét az alapvet  jogok 
között. A vélemény szabadságát kiterjesztette az akkor elérhet  valamennyi 
közlési formára, médiumra. Els ként deklarálta e szabadság korlátlanságát, 
valamint a jogsértés esetén a joggyakorló fennálló felel sségét is, amely ma 
is irányadó.128 A nyilatkozat eredménye továbbá, hogy 14. cikkelye 
kimondja: �A polgároknak joguk van ahhoz, hogy a közkiadások 
szükségességét akár személyesen, akár képvisel iken keresztül 
megvizsgálják, azokhoz hozzájáruljanak, felhasználásuk módját 
ellen rizzék, a megosztásukat, kivetésüket, behajtásukat és fenntartásuk 
tartalmát megállapítsák.� 
A közérdek  adatok, információk megismeréséhez való jog � azaz az 
információszabadság igénye � a megjelenéssel nem önállósodott, hanem 
egyel re megmaradt a vélemény- és sajtószabadság keretei között. Továbbá 
a fejl dés ellenére a formális cenzúra még a francia forradalom után is 
fennállt. Az új politikai eszmék, m vészeti alkotások továbbra is 
üldöztetésre (pl. elkobzásra) voltak �ítélve�. Nehéz volt a lapalapítás, 
valamint a tartalomhoz közvetlenül nem kapcsolódó személyek (pl. 
nyomdász, szerkeszt , laptulajdonos) büntet jogi felel ssége is 
megállapítható volt.129  

c) Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának els  kiegészítése 
Az Európa országaiban folyó harcok, tiltakozások eredményei az Egyesült 
Államokban is éreztették hatásukat. A Virginiai alkotmány alapjogi kódexe 
1776-ban fogalmazta meg el ször e jogokat. Ezt követ en 1791. december 
15-én az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának els  kiegészítése, a Bill 
of Rights híressé vált tilalma mondja ki, hogy: �A Kongresszus nem alkot 
törvényt vallás alapítása vagy vallás szabad gyakorlásának eltiltása 

 
128Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 54. 
129 Kerekes Zsuzsa: A törvényen innen és túl. Fundamentum, 1999. 3. sz. 42. 
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tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot; nem csorbítja a 
népnek a békés gyülekezéshez való jogát, valamint azt, hogy a kormányhoz 
forduljon panaszok orvoslása céljából.� 
Az amerikai alkotmány e kiegészítése magában foglalta a vallásszabadságot 
(freedom of religion), a szólásszabadságot (free speech) és a 
sajtószabadságot (freedom of the press), a gyülekezés szabadságát (freedom 
of assembly) és a panaszjogot.  
Mára a kifejezés szabadsága (freedom of expression) terjedt el, amelynek 
részét képezi a szólás, a sajtó, a filmkészítés és rádiózás szabadsága, a 
gyülekezési és egyesülési jog, a vallásszabadság, valamint a panaszjog, 
továbbá az egyéneknek és a sajtónak a bírósági tárgyaláson való részvétel 
joga. Így a demokráciák között egyedülálló helyet biztosít az Egyesült 
Államoknak a szinte korlátlan szólás- és véleményszabadság. 130 

d) Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
Az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
az els  a nemzetközi emberi jogi dokumentumok közt, amely 19. cikkében 
rendelkezik kommunikáció (kifejezés) szabadságról. Eszerint: �Minden 
személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely 
magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, 
és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és 
terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.�A 
nyilatkozat 2. cikke megfogalmazza a diszkrimináció, a megkülönböztetés 
tilalmát. 

e) Németország Alaptörvénye 
Németország 1949-ben elfogadott alaptörvénye igyekezett kiküszöbölni a 
korábbi német alkotmány azon hibáit és hiányosságait, amelyek útját állták 
a demokratikus jogállam kialakulásának. Egyúttal � más európai 
jogrendszerekhez hasonlóan � a véleménynyilvánítás szabadságának körébe 
tartozó kommunikációs jogosultságok részletes szabályozását nyújtotta.131 
Ezek közt szerepelt a közérdek  adatok megismerésének és terjesztésének 
joga, amely a nyilvánosság jogi garanciarendszerét gazdagította. E 
jogalkotás a magyar jogfejl désre is jelent s hatással volt.  

f) Az ENSZ Helyreigazítás nemzetközi szabályairól szóló egyezménye 
Az ENSZ Közgy lése által 1952. december 16-án elfogadott és 1962-t l 
hatályos Helyreigazítás nemzetközi szabályairól szóló egyezmény a sajtó-
helyreigazítási eljárások államok közti normáit rögzíti. E szabályok azt a 
helyzetet kezelik, amikor egy államról egy másik állam sajtótermékében 
vagy elektronikus médiumában jelenik meg a valóságnak nem megfelel  
tudósítás. Az egyezmény alapvet en a tudósítók által készített hírjelentés 

 
130Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Kiadó, Budapest 2002. 19-20. 
131i.m. 25�26. 
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hírügynökségek útján történ  terjesztéséhez kapcsolódó helyreigazítások 
lehet ségét szabályozza. Lényege, hogyha a hírjelentés az adott ország 
presztízsét, jó hírnevét sérti vagy az államok egymás közötti kapcsolatát 
rombolja, a sértett fél megkeresheti a másik államot, és kérheti a 
helyreigazítás lefolytatását. A megkeresett állam öt napon belül köteles 
közzétenni a sértett hivatalos véleményét. A szabályozás jellemz je, hogy a 
sértett ország nem az érintett újságíróval vagy hírügynökséggel, hanem 
közvetlenül a megkeresett állammal kerül jogviszonyba.132  

g) Kiemelked  jelent ség  nemzetközi egyezségokmányok és regionális 
konvenciók 
Míg az ENSZ 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
jogi kötelez  er vel nem rendelkezett, addig a nemzetközi jog kés bbi, az 
emberi jogok általános védelmét biztosító jogforrásai már kötelez  er vel 
bírnak, és az alapjogokat az egyetemes jogok szintjére emelik. Ezek 
els dlegesen az alábbi nemzetközi dokumentumok: 

 a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966);  
 a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya (1976); 
 valamint három regionális konvenció: 

- az Emberi jogok és alapvet  szabadságok 1950. évi európai 
egyezménye; 

- az Emberi jogok 1969. évi amerikai egyezménye; 
- az Emberek és népek jogainak 1981. évi afrikai chartája.133 

h) Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
A kommunikációs jog egységes nemzetközi jogi alapforrása az Egyesült 
Nemzetek Közgy lésének 1966-ban elfogadott nemzetközi 
egyezségokmánya. Ennek 19. cikke kimondja: 

�1. Nézetei miatt senki nem zaklatható. 
2. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra; ez a jog 
magába foglalja mindenfajta adat és gondolat határokra való tekintet 
nélküli � szóban, írásban, nyomtatásban, m vészi formában vagy 
bármilyen más, tetszése szerinti módon történ  � keresésének, 
megismerésének és terjesztésének a szabadságát is. 
3. Az e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása különleges 
kötelességekkel és felel sséggel jár. Ennél fogva az bizonyos 
korlátozásoknak vethet  alá, ezek azonban csak olyanok lehetnek, 
amelyeket a törvény kifejezetten megállapít, és amelyek  

a) mások jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben tartása, illet leg  

 
132Szeles Péter (f szerk.): Nagy PR-könyv. Management Kiadó, Budapest, 2006. 2. 31/4 1. 
133Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. JPTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 1999. 153.  
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b) az állambiztonság vagy a közrend, közegészség vagy a 
közerkölcs védelme érdekében szükségesek.� 

Az egyezségokmány e cikkelye az ENSZ 1948. évi Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatához hasonlóan deklarálja a kommunikáció 
szabadságát és vele együtt a nézetek miatti zaklatás tilalmát, valamint az 
információs szabadságot.134A hivatkozott cikk minden embert megillet  
jogként rögzíti a szabad véleménynyilvánítást, történjen az bármilyen 
kifejezési formában. A 3. pontjában leszögezi azt is, hogy a 
véleményszabadság gyakorlása kötelezettségekkel és felel sséggel jár. A 
joggyakorlást csak törvény által, a hat deklarált esetben lehet korlátozni.135 
E jogforrás nyilatkozik más alapvet  törvényi korlát felállításáról is. A 20. 
cikk (2) bekezdése deklarálja diszkrimináció tilalmát. Eszerint: 
�Törvényben kell megtiltani a nemzeti, a faji vagy a vallási gy lölet 
bármilyen hirdetését, amely megkülönböztetésre, ellenségeskedésre vagy 
er szakra izgat.�  

 
3.3.4. Kiemelt jelent ség  regionális egyezmények  

a) Az Európa Tanács 1950. évi Emberi jogok és alapvet  szabadságok 
védelmér l szóló egyezménye 
A nemzetközi közösség egészére kiterjed  nemzetközi egyezmények 
mellett jelent s regionális (az államok meghatározott köre által elfogadott) 
egyezmények is születtek, amelyek közül kiemelked  � a hazai jogfejl dést 
is dönt  módon befolyásoló � az Emberi jogok és alapvet  szabadságok 
védelmér l szóló deklaráció. Az Európa Tanács által 1950-ben, Rómában 
elfogadott európai egyezménynek a kommunikációs szabadságról szóló 10. 
cikke a következ ket rögzíti: 

�1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. E jog 
magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, 
eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra 
tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. E 
cikk nem képezi akadályát annak, hogy az államok a rádió-, mozgókép- 
vagy televízió-vállalatok m ködését engedélyezéshez kössék. 
E kötelezettségekkel és felel sséggel együtt járó szabadságok gyakorlása 
a törvényben meghatározott olyan alakszer ségeknek, feltételeknek, 
korlátozásoknak vagy szankcióknak vethet  alá, amelyek szükséges 
intézkedéseknek min sülnek egy demokratikus társadalomban a 
nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy 
b nözés megel zése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások 
jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas információk közlésének 

 
134Halmai Gábor: Kommunikációs jogokról. Médiakutató, 2001. 3. sz. 3.  
135Szeles Péter (f szerk.): Nagy PR-könyv. Management Kiadó, Budapest, 2006. 2. 31/4. 1. 
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megakadályozása vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának 
fenntartása céljából.� 

E cikkely a vélemény- és információszabadság védelme mellett megengedi 
az államoknak, hogy azok az elektronikus médiát szolgáltató társaságok 
m ködését engedélyhez kössék. A gondolat gazdája számára biztosított 
gondolatszabadságot az egyezménynek a vallásszabadságot is szabályozó 9. 
cikke garantálja.136 Az emberi jogi egyezmény létrehozta az Emberi Jogok 
Európai Bíróságát a kötelezettségek tiszteletben tartásának biztosítása 
céljából.137 A bírósághoz magánszemélyek fordulhatnak, ha egyéni 
jogsérelmük tárgyában már kimerítették a hazai jogorvoslati lehet ségeket, 
de ügyükben orvoslást nem nyertek. 

 
b) Az Európa Tanács 1982. évi Szólás- és információszabadságról szóló 

nyilatkozata 
Az Európa Tanács által az információszabadság körében kibocsátott 
nyilatkozat a következ ket fogalmazza meg: 

�1. Az információszabadság a valódi demokrácia, a törvények hatalma 
és az emberi jogok tiszteletben tartása elveinek alapvet  eleme. 
2. Az információszabadság elengedhetetlen valamennyi emberi lény 
társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai fejl déséhez, valamint 
megteremti a szociális és kulturális csoportok, nemzetek és nemzetközi 
közösség harmonikus fejl déséhez a feltételeket. A tagállamok 
meger sítik határozott elkötelezettségüket az információszabadság mint 
demokratikus és plurális társadalom alapeleme iránt. Kinyilvánítják, 
hogy törekednek mindenki jogának védelmére az információk és eszmék 
követeléséhez és megszerzéséhez, valamint egy nyitott 
információpolitikára � beleértve az információhoz való hozzáférést � a 
nyilvánosság el tt annak érdekében, hogy ösztönözzék a politikai, 
szociális, gazdasági és kulturális kérdéseknek az egyén által történ  
megértését és el segítsék képességét, hogy ezekr l nyíltan 
vitatkozhasson.� 

A nyilatkozat hangsúlyozza az információszabadságnak az emberi jogok, a 
demokrácia és a plurális társadalom megvalósulásában betöltött kiemelked  
szerepét és jelent ségét. 

 
c) Az Európa Tanács 1989. évi A határokat átlép  televíziózásról szóló európai 

egyezménye  
Az Európa tanácsi dokumentum a határokon átível  televíziós 
m sorterjesztés közös kereteit kívánta meger síteni. Az egyezmény a 

 
136Halmai Gábor: Kommunikációs jogokról. Médiakutató, 2001. 3. sz. 4. 
137Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 50. 
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preambulumában hitet tesz az emberi méltóság alapelvi jelent sége mellett 
és meger síti az információk és eszmék szabad áramlásának és a 
m sorszolgáltatók függetlenségének elve iránti elkötelezettségét, amely elv 
a m sorpolitika nélkülözhetetlen alapját képezi. Az egyezmény 
hangsúlyozza a hírközlés jelent ségét a demokratikus csoportosulások 
pluralizmusának és esélyegyenl ségének fenntartásához szükséges 
feltételek biztosításában, a kultúra fejl dése és a vélemények szabad 
áramlása terén. Leszögezi továbbá, hogy kommunikációs technológiának az 
információk és az eszmék � eredetükt l független és határokon átível  � 
kifejezéséhez, megismeréséhez, átvételéhez és továbbításához való jogot 
kell szolgálnia. Az egyezmény tovább kívánta fejleszteni az Európa Tanács 
ajánlásaiban megfogalmazott elveket a televíziós hirdetésekr l, a n k és a 
férfiak egyenl ségér l a médiában, a m holdas kapacitások televíziós és 
rádiós célú felhasználását, valamint európai audiovizuális programok 
készítésének el mozdítását. Az 1. cikkében kimondja: �A cél az, hogy a 
Felek között könnyebbé lehessen tenni a televíziós m sorok határokon 
átível  közvetítését (transzmisszió) és továbbközvetítését 
(retranszmisszió).�138 Az egyezmény el zményként szolgált az EU 
�határok nélküli televíziózásról� szóló irányelvének. 

 
3.3.5. Kiemelt jelent ség  nemzeti jogalkotási elemek 
A nemzetek kommunikációs jogi jogalkotásaiban találkozhatunk nagyon fejlett, 
el remutató megoldásokkal, amelyek közül néhányat kiemelnék. 
 

a) Az európai tagállamok alkotmányai közt találkozhatunk olyan modern 
alaptörvényi megoldással, amely a kifejezés szabadságát önállóan nevesíti 
� mint például a román alkotmány139 � és ezzel a legszélesebb kör  
alkotmányi védelmet biztosítja a kommunikációs jognak.  

 
b) Az Amerikai Egyesült Államokban � a szinte korlátlan kifejezés-, szólás- és 

véleménynyilvánítás-szabadság hazájában � több olyan törvényi 
szabályozás látott napvilágot, amely e különös jogág fejl dését mutatja. 
Ezeket a modern jogban született, alábbi törvények alapozták meg: 

 Az 1912. évi Rádiózásról szóló szövetségi törvény (Radio Act of 1912) 
els dleges célja, hogy az óceánjáró hajók folyamatosan tudják tartani 
a kapcsolatot a vezeték nélküli rádiós szolgáltatás útján. Az Egyesült 
Államok Kereskedelmi és Munkaügyi Minisztériuma adta ki a 
rádiófrekvencia-engedélyeket, hogy minden államot hozzárendeljen 
a rádió hullámhosszához. A törvény el írta, hogy a hajók folyamatos 

 
138 Hazánkban az 1998. évi XLIX. törvény hirdette ki a határokat átlép  televíziózásról szóló, Strasbourgban 
1989. május 5-én kelt európai egyezményt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800049.TV, Letöltés: 
2018.08.08. 
139A román alkotmány 30. §-a deklarálja a kifejezés szabadságát. 
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rádiókapcsolatának fenntartása engedélyezett üzemeltet ket igényel. 
Az I. világháború kitörése után a rádióengedélyek kiadása 
megtorpant, és e tárgyban csak 1927-ben fogadták el a következ  
törvényi szabályozást.140  

 Az 1966-ban elfogadott Információs szabadságról szóló törvény 
(Freedom of Information Act � FOIA) célja az amerikai kormányzati, 
szövetségi szervezetek dokumentumaiban található információknak 
kérelem alapján történ  kiadása, nyilvánosságra hozatala. A kiadási 
jogosultság olykor ellentétbe került � az érzékeny adatokat 
tartalmazó, illetve titkosított vagy bizalmasnak min sített okiratok 
tárgyában � a magán- és kormányzati érdekekkel. A kötelezés alól 
kivételt jelentett kilenc törvényi mentesség; ilyen esetekben a kérelem 
tárgyát titokban kellett tartani.141  

 Az Információs szabadságról szóló törvényhez kapcsolódik az 1974. 
évi Adatvédelmi törvény (Privacy Act of 1974), amely a 
magánszemélyekr l szóló adatok, információk megismerhet ségét 
szabályozza. A törvény biztosítja az egyén számára, hogy a 
kormányzat által róla tárolt információkat megismerje, valótlan 
információkat módosítsa, illetve bírósághoz forduljon jogorvoslatért, 
ha a kormány a róla tárolt adatokat, információkat törvénytelenül 
szerezi be, használja fel vagy kezeli. A kért adatokat a szövetségi 
kormány a törvény által megfogalmazott tíz kivétel esetében nem 
köteles kiadni. Ilyen például a nemzetbiztonsági, a külpolitikai érdek, 
a gyártási vagy üzleti titok, illetve a magánélet szentsége.142  

 A jogfejl dés kiemelt jelent ség  jogalkotási terméke volt az 1934. 
évi kommunikációs törvény (Communications Act of 1934). A ma is 
hatályos törvény intézményesítette a Szövetségi Kommunikációs 
Bizottságot (Federal Communications Comission)143 mint felügyeleti 
szervet, amelynek jogköre 50 államra terjedt ki. A telekommunikáció 
és média szabályozását rendezi a telekommunikációról szóló 1996. évi 
törvény (Telecommunications Act of 1966). 

Nemcsak az amerikai, hanem a nemzetközi és hazai jogtudomány 
képvisel i is más veszélyeket látnak és eltér  befolyásolási képességet 
tulajdonítanak az írott, az elektronikus (rádió, televízió) és az online 
médiának. Az amerikai Legfels bb Bíróság például a véleményszabadság 
alkotmánysért  korlátozásának min sítette a Telekommunikációs törvény 
részét képez , �Ill  kommunikációról szóló törvény� (Communications 
Decency Act) két rendelkezését is. Az �illetlen� és �nyilvánvalóan sért � 

 
140Caristi, D. �Davie, W. R.: Communication Law. Electronic Publishing Services. United States of America, 
New Jersey, 2012. 243., 382. 
141 i.m. 382�383. 
142 i.m. 234�235. 
143Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 54. 
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közlések szabályozása az internettartalomra vonatkozott, és a 
telekommunikációs eszközökön keresztül megjelen  obszcén szavak, 
kijelentések és írások használatát kívánta korlátozni. Azonban ezek a 
joghelyek megsemmisítésre kerültek az interneten keresztül történ  szabad 
véleménynyilvánítás védelmére hivatkozva. A hatályon kívül helyezés 
indoklásában többek között az szerepelt, hogy az internet nem olyan 
mértékben befolyásoló, mint a rádió vagy a televízió.144 Véleményem és 
tapasztalatom alapján az internet a leggyorsabb hírközl . Sok rádió és 
televízió is az online portálok híreib l dolgozik. Az internetes szakemberek 
szerint az interneten �bármit meg lehet csinálni�. A veszélyek gazdasági, 
politikai és társadalmi üzenetek formájában is megjelennek, komoly károkat 
okoznak (mint pl. spamek, hoaxok vagy a fake news). Meglátásom szerint 
rövid id n belül a legnagyobb információs hatalom az online 
médiatulajdonosok birtokában lesz. Az államoknak olyan alkotmányi 
rendelkezéseket kell hozni és törvényi szabályzókat kell kialakítani, 
amelyek egységes rendszerben, de differenciáltan kezelik a kommunikációt 
és a médiumokat. Az államnak a semleges beavatkozás magatartása mellett 
pozitív, tev leges módon kell biztosítani a kifejezés és a kommunikáció 
szabadságát, amely nem korlátozza, hanem az alkotmányos követelmények 
szerint aktív alakításával garantálja ezek érvényesülését.145 

 
c) Angliának nincs chartális alkotmánya, a Magna Charta adja meg a jogi 

kereteket. Az emberi jogokról szóló 1998. évi törvénnyel az Emberi Jogok 
Európai Egyezményének érvényesítését célozták meg. Az információs 
társadalomban zajló folyamatok is � mint korábban már kifejtettem � a 
kommunikációs eszközök, csatornák, formák és szakmák integrációs 
folyamatát jelzik, és ezt a törvényalkotásnak is követnie kell. Az Egyesült 
Királyság 2003. évi Kommunikációs törvénye (Communications Act of 
2003) 146 nemcsak a médiaszabályozás reformját tartalmazza, hanem a 
kommunikációs iparágak vonatkozásában is el írásokat fogalmaz meg a 
kommunikációs szabadságjogokra építve. A világban147 és Európa több 
országában is alkottak kommunikációs törvényt az elmúlt évtizedekben. 
Ennek fontosságát az EU-s országok törvényhozó hatalmai is felismerték.  
Az Egyesült Királyság ide vonatkozó szabályozásából érdemes még 
kiemelni az információszabadságot biztosító rendelkezéseket. A közérdek  
adatok nyilvánosságát garantáló, külön nevesített intézmények közt tartják 
számon a minisztériumokat, az állami tulajdonú gazdasági társaságokat, a 
köztestületeket, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot és a helyi hatóságokat. 
E kötelezettség körében nevesítették még a miniszterek és hatóságok által 

 
144Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 66. 
145 i.m. 70�71. 
146 i.m. 44. 
147 Például Izraelben a 1980-as években fogadták el a kommunikációs törvényt, és a kormányzatban 
kommunikációs miniszter is helyet foglal. 
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kinevezetteket, közhatalmi feladattal rendelkez ket, valamint egyéb olyan 
szervezeteket, amelyek királyi el jog (royal prerogative), törvény vagy más 
hatósági döntés alapján jöttek létre, ha a költségvetésük legalább 50%-át 
közpénzb l fedezik.148 

 
3.4. A kommunikációs normák a posztmodern jogban 
 
3.4.1. A kommunikációs jogok megjelenése az EU normarendszerében 
3.4.1.1. Az Európai Unió alapdokumentumai 
Az Európai Unió m ködésében meghatározó mércét jelentenek az alapjogok, azaz 
a szabadságjogok, a szociális jogok és az információs jogok, melyek kiemelt 
védelemben részesülnek.149 Már az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerz dés 
rögzíti, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja az alapvet  jogokat, mint a 
közösségi jog általános alapelveit, és biztosítja az információk szabad áramlását. 
Az Európai Unió Bírósága már az 1970-es években a közösségi jog ún. általános 
jogelvei közé emelte az alapvet  emberi jogokat.150 

Az Európai Unió 2000-ben elfogadott � 2009-t l hatályos � Alapjogi 
Chartájának a II. címe � Szabadságok � alatt deklarálja az Unió által elismert 
kommunikációs szabadságjogokat. Ezek: a személyes adatok védelme; a gondolat-
, a lelkiismeret- és a vallásszabadság; a véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadsága; a gyülekezés és az egyesülés szabadsága; a m vészet és a tudomány 
szabadsága; az oktatáshoz való jog.151  

A Charta 11. cikke garantálja a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás 
szabadságát. �Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadsághoz. Ez a 
jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és 
eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági 
szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.� A 11. cikk 2. 
bekezdése deklarálja: �A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszín ségét 
tiszteletben kell tartani.� E szakasz megalapozza a közösségi médiapolitika 
legitimációját, továbbá biztosítja a tömegtájékoztatás szabadságának, a 
sokszín ségnek és a sajtó pluralizmusának védelmét. 

Az Európai Unió alapdokumentumaiban jelen vannak az információszabadság 
garanciái is. A jó kormányzás el mozdítása és a civil társadalom részvételének 
biztosítása céljából az Unió intézményei, szervei � és hivatalai munkájuk során � 
a nyitottság elvének lehet  legnagyobb mérték  tiszteletben tartásával járnak el. 
(EUMSZ 15. cikke) 

 
148Freedom of Information Bill Clause 10. Lásd a további részleteket: https://services.parliament.uk/bills/2017-
19/freedomofinformationamendment.html, Letöltés: 2010.04.10. 
149Ádám Antal: Biztonság, kötelességek, felel sség mint alkotmányos alapérték c. el adása, PTE ÁJK doktori 
képzés, Pécs 2006.02.24. 
150Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 50. 
151EU Alapjogi Charta. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT, Letöltés: 
2012.01.12. 
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Az információszabadság kialakulásának fontos lépése volt, hogy az Európai 
Unió 2001-ben megalkotta a közösségi dokumentumokhoz való hozzáféréshez 
szükséges rendeletet, ezzel f szabállyá tette a nyilvánosságot az EU szerveinek 
gyakorlatában is.152 Az Európai Unió információszabadságról szóló szabályozása 
szerint e jog kötelezettségi körébe tartozik az Európai Parlament, a Tanács és az 
Európai Bizottság, valamint az általuk létrehozott összes szerv. Azonban kivételek 
is vannak, amelyek a hozzáférhet ség mértékének korlátozása alapján több 
fokozatba sorolhatók. Az els  fokozatba tartoznak a közbiztonságot, a honvédelmi 
és katonai ügyeket, a nemzetközi kapcsolatokat, az Európai Közösség és a 
tagállamok pénzügyi, monetáris vagy gazdasági politikáját, a magánszférát és az 
egyén integritását sért  dokumentum nyilvánossá tétele. A második fokozatban a 
nyilvánosság hozzáférési joga kevésbé korlátozott, de az információ kiadása 
megtagadható, amennyiben a természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekét 
(ideértve a szellemi tulajdont is), a bíróságok eljárását és a jogi tanácsadás 
védelmét, valamint a vizsgálatok, nyomozások, könyvvizsgálatok céljának 
védelmét sért  közzétételek. A harmadik fokozatba olyan dokumentumok, illetve 
folyamatban lév  eljárások adatai tartoznak, amelyek nyilvánosságra kerülése 
veszélyeztetné a döntéshozó eljárást. Az általános védelmi id  30 év. Kivételes 
esetben (pl. �érzékeny dokumentumok�, mint a magánszféra, kereskedelmi 
adatok) ez a védelem tovább is tarthat.153 

Az Alapjogi Charta 2009-es hatálybalépésének évében fogadták el a 2009. évi 
Sajtószabadság Európai Chartáját. A sajtószabadság els  európai chartája a 
különféle médiumok és az Európai Bizottság közötti sikeres együttm ködés egyik 
eredménye. Célja Európa zsurnalisztikai szempontú egyesítése, az EU 
demokratikus alapértékeinek � többek között a médiapluralizmusnak, a 
szólásszabadságnak és az információhoz való hozzáférés szabadságának � 
meger sítése és a sajtó védelme a kormányok beavatkozása ellen. A Charta  ennek 
keretei közt kívánja biztosítani az újságíróknak a bel- és külföldi hírforrásokhoz 
való hozzáférést, az információszerzés és -terjesztés szabadságát, a cenzúra 
tilalmát, az újságírók megfigyelésével szembeni védelmet, valamint munkájuk 
szabadságának indokolatlan korlátozása esetén a kormányokkal és hivatalos 
szervekkel szemben hivatkozási alapot. A Charta tíz cikkben foglalja össze azokat 
az alapelveket, amelyeket a kormányoknak az újságírókkal való érintkezés során 

 
152Az Európai Unió új követelményeinek, köztük a jogrendszer átláthatóságának, a nyilvánosságnak, illetve 
ezek garanciáinak biztosításában Magyarországon óriási szerepet játszott az elektronikus 
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (azon belüli is a vonatkozó, III. részének) megalkotása. E 
jogforrás megteremtette a társadalmi akarat információáramlásának nyitottságát, a nyitott jogalkotást és 
jogalkalmazást, azaz a jogszabályok nyilvánosságát, az anonimizált bírósági határozatok nyilvánosságát, 
valamint ezek törvényi garanciáit. Ez a törvény egyedülálló szabályozás volt Európában, hisz az állam 
átláthatóságának biztosítása mellett garantálta a demokratikus részvételt a jogalkotásban. A demokrácia alapját 
képezi a nyitott jogalkotás, így a kérdést mindig fel kell tennünk: a jelen jogalkotás tükrözi-e a társadalom valós 
akaratát? 
153Regulation (EC) No. 1049/2001, Article 4 (1�7). 
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tiszteletben kell tartaniuk, egyúttal sürgeti az újságírók jogait véd  hatékony 
jogrendszer kiépítését. 154 

 
3.4.1.2. Az EU lépései az információs társadalom megteremtéséhez 
�Az Európai Uniónak deklarált célja, hogy információs társadalommá váljon.�155 
Az uniós képvisel k felismerték, hogy irányt és lehet séget kell adniuk a globális 
társadalmi átalakulásnak, mivel így er teljesebben szolgálhatja a kontinens 
versenyképességének növelését, csökkentve egyúttal a jelentkez  negatív 
következmények (pl. b nözés, elidegenedés) veszélyét.156 Az Európai Unió 
hivatalos dokumentumaiban az információs társadalom f  funkcióit az európai 
gazdaság versenyképességének növelésében, a gazdaság és táradalom 
szerkezetében végbemen  változások támogatásában, valamint a tudomány és 
alkotás min ségének fejlesztésében határozzák meg. 

Az Európai Közösség az információs társadalom f  szerepl inek a multimédiát 
(a digitálisan tárolt adatok, szövegek, hangok és képek összekapcsolását), a 
telekommunikációs rendszereket, a személyi számítógépeket és az elektronikus 
információszolgáltatókat jelölték meg. Különösen fontos szerepet tulajdonítottak 
az internetnek, amely globális kommunikációs platformmá alakult. Felismerték az 
internetben rejl  óriási gazdasági lehet ségeket és azt, hogy a kommunikáció 
térbeli és id beli határai lebomlanak. Az információs társadalom el nyeként 
értékelték: 

 az információ gyors és nagy használati értékkel való tárolásának és 
továbbításának; 

 az automatizált szolgáltatások árának csökkentésének; valamint 
 a virtuális közösségek létrehozásának lehet ségét.157 

Az európai információs társadalom leginkább az internet elterjedésével 
jellemezhet .158 Az internet rohamosan növekv  fontosságú és hallatlan 
dinamizmussal fejl d  rendszer, amelyet egyre több célból és a társadalmi élet 
egyre több területén használnak fel.159 Összegezve, az EU fejl dési pályája 
egyenl  az információs társadalmi berendezkedéssel. 

Az Európai Unió jöv képének megfogalmazásában három alaptényez t � a 
versenyképességet, a kohéziót és a jólét igazságos elosztását � együttes célnak 
tekinti. A három alaptényez  mindegyikének megvalósulásában jelent s, 
mondhatnám meghatározó szerep jut a kommunikációs, informatikai, digitális 
rendszereknek. Európa lemaradása az Amerikai Egyesült Államoktól az 

 
154Európai Bizottság Média Munkacsoportjának IP/09/891. számú közleménye. Brüsszel 2009.06.09. 
155Wittorino Antonio Brüsszelben: Az Európai Parlament Cybercine konferenciáját tartott beszéde (Fighting). 
Cybercine � What are the Challenges Facing Europe. 2000.09.19. 
156Sz ts Márton: eEurope. Külgazdaság, 2009. 9. sz. 109�127. 
157Tattay Levente: Az EU és az információs társadalom. www.jak.ppke.hu/tanszek/polgarjog/letoltes/eu2.doc, 
5., Letöltés: 2010.03.21. 
158Verebics János: Szellemi tulajdon az információs társadalomban. MIE Közlemények, 41/2000. 113. 
159Tattay Levente: Az EU és az információs társadalom. www.jak.ppke.hu/tanszek/polgarjog/letoltes/eu2.doc, 
5., Letöltés: 2010.03.21. 
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információs, telekommunikációs forradalomban egy rendkívül koncentrált 
beavatkozást tenne szükségessé, hogy a fennálló hátrányát ledolgozza. Kétségtelen 
tény, hogy az Európai Uniót alkotó ipari társadalmak az információs társadalom 
irányába mutató radikális fejl dési változáson mennek keresztül. Ennek jelei a 
mindennapi életben csakúgy tapasztalhatók, mint az Európai Unió 
dokumentumaiban, stratégiájában, célkit zéseiben, alapelveiben. Konkrétan a 
következ  területeken, illetve formában nyernek megfogalmazást az információs 
társadalom kialakítására utaló elemek: 

 A Közösségi szerz dés több cikke (3., 52., 59., 60., 85., 86., 90., 100a, 128., 
129a, 129b, 129c, 129d, 130.) fogalmaz meg az információs társadalomra 
vonatkozó célokat közvetve vagy közvetlenül. Ilyen célkit zések az európai 
gazdaság növekedésének, versenyképességének fokozása, a társadalmi, 
gazdasági szerkezetben végbemen  változások el segítése, a kutatás, a 
tudomány, és az oktatás min ségének fejlesztése. Ezek megvalósításának 
eszközéül szolgál az információs társadalom európai szabályozási és 
technikai kereteinek kialakítása, az informatika technikai innovációjának 
el segítése, a kapcsolódó projektek támogatása, valamint az információs 
versenyben az esélyegyenl ség biztosítása.  

 Az információs forradalom kihívásaira tesz utalást az 1993-ban kiadott, a 
növekedésr l, versenyképességr l és foglalkoztatásról szóló Fehér Könyv. 
A könyvben megfogalmazott javaslatok alapján az Európa Tanács 1994-ben 
11 jelent s projektet fogadott el, köztük az �információs sztráda�, azaz az 
információs infrastruktúra kialakításának projektjét. 

 A Bangemann-jelentés (Európa és a globális információs társadalom, 
1994) fogalmazott meg már olyan konkrét javaslatokat, ajánlásokat, 
amelynek eredményeképpen az Európai Bizottság cselekvési programot 
alkotott �Európa útja az információs társadalom felé� címmel. Itt 
megfogalmazást nyert annak szükségessége, hogy az információs 
társadalom jogi, szolgáltatási és technikai alapelvei rögzítésre kerüljenek. 
�A jelentés az új társadalom alapjának a kommunikációs közösséget tekinti, 
amelynek komponensei az információt közvetít  hálózatok, az információ 
használatát biztosító alapszolgáltatások és a fogyasztóhoz vagy 
véghasználóhoz történ  eljutást megkönnyít  alkalmazások.�160 A 
dokumentum olyan társadalmat vetít el , amely a jöv ben gondoskodik a 
társadalomról és a fogyasztókról. 

 A felmerül  problémák és feladatok újabb és újabb szervezeteket hívtak 
életre, amelyek az információs társadalommal kapcsolatos teend k 
megoldásában nyújtanak segítséget az Európai Bizottságnak. Ilyenek 
például az Információs Társadalom Projekt Iroda, az Információs 
Társadalom Fórum és a digitalizálás jogi kérdéseit egyeztet  Jogi Tanácsadó 
Testület. E szervezetek javaslatokat, intézkedéseket fogalmaznak meg, 

 
160Kondricz Péter�Tímár András: Az elektronikus kereskedelem jogi kérdése. Osiris, Budapest 2000. 27-29. 
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állásfoglalást alakítanak ki. 
 Több tanácskozás és konferencia is tárgyalta az információs forradalom által 

az EU számára megfogalmazott kihívásokat (pl. Brüsszel, Róma, Prága).  
 Az évek során összegy lt programok, javaslatok, állásfoglalások képezték 

az ún. Zöld Könyvek alapját, amelyek az információs társadalom által 
felvetett társadalmi, gazdasági és jogi kihívásokat foglalják össze. Ezek 
közül is kiemelked en fontos az Unió audiovizuális politikájáról szóló, 
1994. évi Zöld Könyv, amely a m sorszolgáltatási közös piac létrehozására, 
különös tekintettel a kábeles és m holdas m sorszolgáltatásra, a m hold és 
vezeték útján történ  rádiózás és televíziózás közös piacának 
megteremtésére irányul. F  célkit zése a határokon átnyúló szabad 
információszolgáltatások, a nemzeti piacok egyesítésével az egységes 
audiovizuális piac megteremtése, valamint a jogi keretek biztosítása.161 
Jelent s figyelmet kapott továbbá az 1996. évi Zöld Könyv, amelynek címe 
Élet és munka az információs társadalomban: els  helyen az ember, amely 
az információs társadalom m szaki és szociális kérdéseit részletezi.162 

 Az Európai Unióban a kommunikációs területen kiemelt helyet és szerepet 
kap a média. Az EU rendelkezik önálló médiapolitikával, amely viszont 
kizárólag az audiovizuális médiumokra vonatkozik. Az EU célja az 
egységes európai médiapiac kialakítása, a média versenyképes és 
jöv orientált fejl désének támogatása, a m soripar versenyképességének 
fokozása. Az EU ennek megvalósítása érdekében pénzügyi alapokat 
létesített és cselekvési tervet fogadott el. A médiának, a 
tömegkommunikációnak fontos társadalmi szerepe van, megteremti a 
kapcsolattartás lehet ségét és központosítottan allokálja az információkat. 
Ugyanakkor az identitás er sítésének, kifejezésének is rendkívül fontos 
eszközét jelenti.  

 Az EU az elektronikus médiára összpontosít, a nyomtatott sajtóra önálló 
direktívája nincsen, az információ szabad mozgásának, áramlásának 
alapelvét vallja és garantálja. Olaf Hillenbrand meglátása szerint a média 
világa az egyik legnagyobb jöv beli európai piac. Brüsszelben a 
multimédiát az információs társadalom fejl dése szempontjából nagy 
lehet ségként értékelik.163 

 Az Európa Tanács 1991-ben elfogadta a Munkavállalók alapvet  szociális 
jogai közösségi chartájának jegyz könyvét és azokat az alapjogokat, 
amelyek a munkavállalókat az egész közösségben érintenek. Itt is 
alapjogként nyert megfogalmazást az információ, az információhoz jutás és 
az információ elérhet ségének biztosítása mindenki számára. 

 Az Európai Unió a regionális alapelvei közt rögzíti a partnerséget, amely az 

 
161Tattay Levente: Az EU és az információs társadalom. www.jak.ppke.hu/tanszek/polgarjog/letoltes/eu2.doc, 
7., Letöltés: 2010.03.21. 
162Európa A-tól Z-ig. Az Európai Integráció kézikönyve. Belgium, 1997. 203. 
163i.m. 209. 
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együttm ködés követelményét jelenti a különböz  szintek és szerepl k 
között a célok megfogalmazása és megvalósítása során. A partnerség, a 
regionalizmus, a területfejlesztés elengedhetetlen feltétele, ám önmagában 
�pusztába kiáltott szó�. Megvalósításában jelent s szerepet kapnak a 
kommunikációs eszközök, az információs technológiák és infrastruktúrák, 
akárcsak a versenyképességben. A regionális politika els dleges tárgyaként 
nyernek megfogalmazást az információs, a technológiai, az üzleti 
(marketing, informatikai, tanácsadói) szolgáltatások és az ágazatközi 
kapcsolatok. A sikeres régiók fejl désének a hajtóereje �4K�; a 
kompetencia, a kommunikáció, a kultúra és a kreativitás köré 
csoportosíthatók. A gazdaság, illetve a terület (régió) fejlesztésér l beszélni 
nem lehet e fogalmak nélkül.164 

 Az Európai Unió eEurope elnevezéssel akciótervet készített és valósított 
meg. 2000-ben Lisszabonban fogadták el az �eEurope: információs 
társadalom mindenkinek� programot. A tagállamok célul t zték ki az 
internet és az információs társadalom adta kihívások és a tudásalapú 
társadalom feltételeinek megteremtését, �amely megkövetelte nemcsak a 
távközlés, internet, multimédia, mobiltelefonok, személyi számítógépek 
m szaki fejlesztését, hanem ezeknek a társadalom valamennyi területén 
történ  alkalmazásának el segítését.�165 A dokumentum alapgondolata az 
állampolgári jog alapján biztosított internet, az emberek informatikai, 
digitális képzése és a szociálisan átjárható társadalom.166Az információs 
társadalom kiépítése az Európai Unió egyik kiemelt stratégiai területévé 
vált. Az eEurope program szinte minden fontos területet felölel: olcsó 
internet, e-kutatás, hálózatok biztonsága, e-oktatás, e-munka, az 
információs társadalomban való részvétel biztosítása, e-kereskedelem, e-
kormányzat, e-egészségügy, elektronikus tartalom, e-közlekedés. Az 
�eEurope 2002� akcióterv sikerére épít az �eEurope 2005� program, amely 
az Európai Közösség legversenyképesebb167 integrációvá, gazdasági 
hatalommá fejlesztését irányozza el .168 Az �eEurope 2005� cselekvési 
program 4 kiemelten fontos alaptevékenység, az e-üzlet, e-kormányzás, e-
tanulás és e-egészségügy területét érintette. 169 

 
164Horváth Gyula: Európai regionális politika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 1998. 193. 
165Sz ts Márton: eEurope. Külgazdaság, 2002. 9. sz. 109�127. 
166Tattay Levente: Az EU és az információs társadalom. www.jak.ppke.hu/tanszek/polgarjog/letoltes/eu2.doc, 
9., Letöltés: 2010.03.21. 
167Az elektronikus rendszereknek az élet minden területére kiterjed  használata jelent s költségcsökkentést, 
hatékonyságnövelést, ezáltal a versenyképesség fokozását biztosítja. Magyarországon például éves szinten 100 
milliárd forint megtakarítást jelentene a nemzetgazdaságnak, ha a munkáltatók a munkabérek kifizetése terén a 
fejlett elektronikus, egyben készpénzkímél  banki átutalásra térnének át. 
168i.m. 
169Ezek a következ ket foglalják magukba: e-bussines (üzlet), mely felöleli egyrészt az elektronikus 
kereskedelmet (online árubeszerzés és szolgáltatás), másrészt a vállalati rendszer átépítését (struktúra, 
ügykezelés, logisztika stb.); az e-governement (kormányzás) a prioritások között tartja az elektronikus igazgatás 
térnyerését; az e-learning (tanulás) alprogram célja az oktatás el segítése (pl. legfeljebb 15 diák jusson egy 
számítógépre) és informatikai képzési programok indítása a lakosság széles rétegei számára; az e-health 
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 Az EU által indított keretprogramok is jelent sen el segítették az 
információs társadalom fejl dését, és fokozatosan növekv  támogatását 
biztosítják az ún. kutatási és technológiafejlesztési keretprogramok is.170 
Az információs társadalom hajtóereje a kommunikációs iparág, els sorban 
az internet és a mobiltelefon. Az Európai Unió ezért is támogatja a 
kommunikációs és információs technológiák és egyéb, az információs 
társadalom fejl dését biztosító innovációkat. Ennek jogi környezeti 
fejlettsége, társadalmi beágyazottsága nagyon fontos tényez . Így például 
az EU e-hírközlés jogszabályainak (keretirányelv, engedélyezési irányelv, 
hozzáférési irányelv, egyetemes szolgáltatási irányelvet és adatvédelmi 
irányelv) felülvizsgálatát követ en, 2002-ben elektronikus hírközlési 
csomagot fogadott el.171 Jól láthatjuk, hogy Európa irányvonalai, alapelvei, 
jogi követelményei az információs társadalom fejlesztését célozták meg. 

 Az EU információs társadalom melletti töretlen elkötelezettségét igazolja, 
hogy a 2014�2020 közti id szakra 11 pontban összefoglalt célkit zéseinek 
els  helyén szerepel a kutatás, technológiai fejlesztés és az innováció 
er sítése, az információs és kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférés, a technológiák használatának és min ségének javítása.172  

 
3.5. A kommunikációs normák magyar alkotmányi jogfejl désének f bb 
állomásai 
 
A kommunikációs jog � a tradicionális, modern és posztmodern jogtörténeti 
fejl dés szakaszain belül � hazánk közjogi fejl dését két f  korszak jellemzi. A 
történeti alkotmány (honfoglalástól a II. világháborúig) és a kartális alkotmány 
(Magyarország els  alkotmányától napjainkig) id szaka, amelyek eltér  jegyeket 
viselnek magukon. 
 
3.5.1. A kommunikációs normák megjelenése a történeti alkotmányban 
Az ezeréves alkotmány id szakában már találkozhatunk a kifejezési 
(kommunikációs) jogok el futáraival, els  alapjogi elemeinek megjelenésével, 
illetve a kor fejlettségi szintjének megfelel  társadalmi kommunikációs 
rendszerrel. Ennek a keresztény, feudalisztikus állami berendezkedés és 
hatalommegosztási, -gyakorlási mód, valamint az ebb l származó kiváltságok 
adják meg a kereteit. 

 
(egészségügy) alprogram az informatikai lehet ségek széles kör  alkalmazását célozta meg az egészségügyben, 
így a kórházi és igazgatási adminisztráció költségeinek fokozott csökkentését, a távgyógyászat, az egészséges 
életmóddal kapcsolatos információk fokozatos terjesztését, gyógyszeradatbázis létrehozását. In: Sz ts Márton: 
eEurope. Külgazdaság, 2002. 9. sz. 109�127 
170 Lásd részletesen: Mezei István: Kutatási politika. In: Kende Tamás�Sz cs Tamás (szerk.): Az Európai 
Közösség politikái. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 414�422. 
171Überprüfung des Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation. 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24216c_de.htm, Letöltés: 2015.01.20. 
172Az áttekintés a terjedelmi korlátokra való tekintettel nem kimerít , az EU lépéseinek csak a kiemelten fontos 
megnyilvánulási formáinak összefoglalását tartalmazza. 
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A kommunikációs jog tradicionális korszakának általános jellemz i: 

 A társadalmi berendezkedés meghatározza a kommunikációs jogok 
fejl dését. A Magyar Királyság zárt társadalmában korlátozott és 
privilegizált uralkodói, majd kés bb polgári nyilvánosság volt, amelyben az 
információbirtokosok kizárólag az uralkodó osztály tagjai. 

 A kommunikációs jog szabályozásában a korlátozás dominanciája 
tükröz dik. Normáiban markánsan a korlátok, tilalmak (tiltott gondolatok, 
vallások üldözése), felel sségek, szankciók jelentek meg egészen a XVIII. 
századig. A felvilágosodás korára tehet  a jogosultságok els  egzakt 
deklarálása. 

 A médiumok, a kommunikációs formák (dönt en verbális kommunikáció) 
és eszközök (tárgyi, használati, illetve természeti tárgyakhoz köthet  
eszközök) nagyon kezdetlegesek (pl. a kereskedelemben még csak 
�eladáshelyi reklámról�, személyes meggy zésr l beszélhetünk). Ezeket 
kés bb a médiaforradalmak hatására megjelen  új médiumok lehet sége 
(pl. hirdetések) b vítették, de közjogi elemei (pl. szólás-, sajtószabadság) 
csak a XIX. században jelennek meg. 

 Jogforrásai közt a legnagyobb súlyt az erkölcs, az etika (pl. tisztesség) és a 
vallás (non ius) képviselték, a szokásjog, a privilégium (kiváltság), majd a 
különböz  sarkalatos törvények által alkotott történeti alkotmány173 (ius) 
mellett. A kommunikációs jogok els  közjogi elemei az 1848�49. évi 
polgári forradalom alapjogi vívmányaiként jelentek meg. 

A kommunikációs jog történeti alkotmányozás id szakának fontosabb közjogi 
fejl désre utaló jogalkotási eredményei az alábbiak: 

 A magyar alkotmányfejl dés, illetve a kifejezési (kommunikációs) jogok 
kezdete egészen az sszerz désig (vérszerz dés) vezethet  vissza. A 
vérszerz désb l olyan elvek (pl. a nemzetszuverenitás elve, melynek 
értelmében mindenkinek joga és kötelezettsége a közügyekben való 
részvétel) származtathatók, amelyek végig kísérik a magyar 
alkotmányfejl dést. Az államalapítás hatalommegosztási és - gyakorlási 
módja is sajátos választási (pl. a f hatalom, a fejedelmi tisztség választás 
jelleg  keletkeztetése), illetve tájékoztatási formákat eredményezett. 

 István törvényei az els  komoly jogalkotási tényez k voltak, amelyek 
kialakították a keresztény jogrendet. A büntet  jelleg , ugyanakkor komoly 
szakrális és erkölcsi tartalommal bíró királyi törvények megteremtették a 
latin írásbeliséget, a keresztény világnézetet, vallásgyakorlást, az oktatás és 
m vel dés alapintézményeit. A törvényhozásnak174 kialakult rendje volt, 
amelynek során megjelentek a véleménynyilvánítási és konzultatív 

 
173Trócsányi László: Magyarország alaptörvényének létrejötte és az alaptörvény vitatott rendelkezései. 
http://kommentar.info.hu/iras/2011_4/magyarorszag_alaptorvenyenek_letrejotte_es_az_alaptorveny_vitatott_re
ndelkezesei, Letöltés: 2015.01.14. 
174Akárcsak királyi végzéseknek, a királyi tanács határozatainak vagy a bírói szokásnak (szokásjog). 
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fórumok,175 valamint azok közzétételének, nyilvánosságra176 hozatalának 
formái. A két törvénykönyv több cikkelyében megjelennek kommunikációs 
jogi vonatkozások (pl. lelkiismereti szabadság; hírnév, becsület, méltóság 
védelme; nyilvánosság; becsületsértés, rágalmazás, gyalázkodás; tévedésbe 
ejtés, téves informálás [tájékoztatás]; személyi szabadság [22. cikk]; 
tisztességes eljárás [24. cikk]; névviselés [26. cikk]).177 

 Az Aranybulla (1222) 31. cikkelye els ként deklarálja az ellenállási jogot 
(ius resistendi).178 A Tripartitum179 (1514) biztosította a nemesség személyi 
szabadságának sérthetetlenségét, politikai joggyakorlását, politikai érdekeit, 
kiváltságait és a jogvédelmet a népre (populus) is kiterjesztette.180 A 
Hármaskönyv is kodifikálta a király jogszabályok be nem tartásának esetére 
a nemesi ellenállási jogot, ezzel alkotmányjogilag megteremtette a jogalapot 
a kés bbi felkelésekhez, szabadságharcokhoz. 

 Az 1848. évi szabadságharc alatt számos reformtörvényt fogadtak el, 
amelynek célja az alapjogok rögzítése, a feudális viszonyok felszámolása és 
az abszolutizmusról az alkotmányos jogállamra való áttérés,181 és ezzel a 
polgári parlamentáris berendezkedés megteremtése volt. Az áprilisi 
törvények már deklarálták a szólás- és sajtószabadságot,182 a 
vallásszabadságot (bevett keresztény felekezetek egyenjogúságát), a népet 
politikai jogokkal (pl. választójoggal) ruházták fel, valamint megszülettek a 
nemzet önazonosságát adó szimbólumok (pl. nemzeti szín, címer). Nagy 
hiányosság volt, hogy a törvényi rendelkezések egy része diszkriminatív 
jelleg  volt, nem kollektíve az egész népnek biztosított egyenl  jogokat,183 
a nemzetiségek nem kaptak egyenjogúságot, a politikai jogaikat csak, mint 
egyén gyakorolhatták. Ugyanakkor ezek, az alkotmányi jogfejl dést 
meghatározó, sarkalatos törvények lerakták a kés bbi modern, polgári 
társadalom alapjait. 

 
175István a dekrétumait (oklevelek) a királyi gy léssel történ  tanácskozást követ en hozta meg. 
176Az összesereglett nép el tt hirdették ki. 
177I. István magyar király törvényei. http://hu.wikisource.org/wiki/I._István_magyar_király_törvényei, Letöltés: 
2013.09.05.  
178A polgároknak jogában áll fegyverrel is kényszeríteni az ország törvényeinek, a bulla rendelkezéseinek 
betartását, anélkül, hogy ezzel felségsértést követnének el. 
179Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae, azaz Nemes Magyarország szokásjogának 
Hármaskönyve. 
180,,Én mindenkinek egyformán, személyi kedvezés nélkül tartozom igazságot szolgáltatni és nem tagadhatom 
meg, hogy az azt keres nek megadjam [...]� 
181Ogris, W: A 200 éves OPTK honoris causa doctor et professori székfoglaló el adás. PTE ÁJK Jogtörténeti 
Tanszék kiadványai, Pécs, 2012. 12. sz. 6.  
182Az 1848. évi XVIII. törvénycikk a sajtószabadság biztosítékául úgy rendelkezik, hogy �gondolatait sajtó útján 
mindenki szabadon közölheti és terjesztheti.� A terjesztés szabadságának deklarálásával már utal az 
információszabadság egyik elemére. 
183A nemesség, papság megtarthatta jogait, és választójogot kaptak azok a 20. életévüket betöltött férfiak, akik 
legalább 300 forint érték  telekkel, házzal vagy birtokkal rendelkeztek, illetve kézm vesként, keresked ként 
vagy gyárosként dolgoztak és saját m hellyel rendelkeztek, továbbá legalább egy segédjük volt. Választójoga 
volt az értelmiségieknek (mérnök, tanár, ügyvéd stb.) és a vagyonos polgárságnak is (cenzus).  
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 A Tanácsköztársaság alkotmánya (1919) a szocialista eszme terjesztésére, 
a proletáröntudat jelent ségének szolgálatára született. Rendelkezései 
felruházták a népet a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalommal, és 
megfogalmazták az egyenjogúságot, eltörölve az el jogokat, valamint a 
törvények, rendeletek bevezették az általános választójogot, az új típusú 
szociális jogokat. De a proletárállam valós célja a t ke hatalmával történ  
leszámolás, a szocialista állami berendezkedés és a szabadságjogok 
szocialista ideológia szerinti érvényesítése volt. A Tanácsköztársaság 
alkotmányának 8. §-ában a sajtószabadság és a sajtó feladatával kapcsolatos 
rendelkezésekb l kit n  sajtószabadság fogalom a kemény diktatúra, a 
sajtóellen rzés és a sajtóélet államosítását jelentette.184 Rövid hatályossága 
folytán nem tekinthet  alaptörvénynek, mert nem realizálódott, de a 
kommunikációs jog terén leképezte a kor politikai és ideológiai 
berendezkedését. 

 Hasonlóan nem tekinthet  alaptörvénynek az 1946. évi I. törvény (ún. 
ideiglenes �kisalkotmány�), amelynek kiemelt érdeme, hogy már 
preambulumában releváns értékeket hangsúlyozott: 185 

- az alkotmányosság legf bb elemeit (a nemzeti önrendelkezés; a 
demokratikus államrend és köztársasági államforma; a törvényesség 
és egyenl ség biztosítása; a tulajdonhoz, személyi biztonsághoz, 
munkához és méltó emberi megélhetéshez; a szabad m vel déshez 
való jog); 

- a legfontosabb alapjogokat (az ember elidegeníthetetlen jogai; a 
békés együttélés, együttm ködés; a személyes szabadság); 

- köztük a kommunikációs jogokat (a gondolat és a vélemény szabad 
kinyilvánítása; a szabad vallásgyakorlás; az egyesülési és gyülekezési 
jog; az általános, egyenl , közvetlen és titkos választójog; a 
társadalmi részvétel joga).  

 A kommunikációs jog a magánjogi normaalkotásban is mindvégig � de 
leginkább a sajtó-, a kereskedelemi186 és a büntet jogban187 � jelen volt. 

 

 
184A további részleteket lásd In: Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetekt l a 
rendszerváltásig. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2016. 322. 
185Kukorelli István: �Miért nem figyeltek a t zoltókra?� Mérlegen az Alaptörvény. Interjúkötet hazánk új 
alkotmányáról.  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013. 56. 
186Kiemelt szerepet játszik a liberális szellemiséget képvisel  1914. évi sajtótörvény, mely a 1848-as 
sajtószabályozás helyébe lépett. 
187A Csemegi-kódex (büntet  törvénykönyv, 1878. évi V. törvénycikk) például kimondta a személyes 
szabadságot és sérthetetlenséget, a 172. § (2) büntetni rendelte azt, �aki valamely gyülekezeten nyilvánosan, 
szóval, vagy aki nyomtatvány, irat, képes ábrázolás terjesztése vagy közszemlére kiállítása által valamely 
osztályt, nemzetiséget vagy hitfelekezetet gy löletre a másik ellen izgat.� Az 1921. évi II. törvénycikk 8. §-a 
már bünteti a magyar állam vagy nemzet ellen gyalázkodó kifejezést is. Az 1946. évi VII. törvénycikk az állam 
és az állampolgári szabadság elleni lázítás és izgatás tényállásait is bevezette, majd az 1948. évi XLVIII. 
törvénycikk a rágalmazást kiegészítette a nemzeti, nemzetiségi és felekezeti érzület büntet jogi védelmével. A 
rendszerváltó alkotmányozást követ en kiemelten fontos a 30/1992. (V.26.) AB határozat. 
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3.5.2. A kommunikációs jogok jelenléte a kartális alkotmányokban 
A kartális alkotmányozás id szaka radikális el relépést hoz a kommunikációs 
jogok kodifikációjában. Modern alkotmányaink a nemzetközi egyezményekhez és 
az EU alapjogi rendszeréhez igazítják közjogi berendezkedésünk (alaptörvényünk) 
alapjogi katalógusát. 
A kommunikációs jog újkori korszakának általános jellemz i: 

 A kommunikációs alapjogok katalógusának alkotmányos jogfejl dése 
szorosan összefonódik a kontinentális joggal. 

 A II. világháború emberiséget megrázó borzalmát követ en a közjogi 
elemek alkotmányi fejl dését jelzi, hogy a kommunikációs alapjogok 
elfogadása és deklarálása hazánkban is megtörtént, de gyakorlásuk 
jogállami feltételei és garanciarendszere csak a XX. század végére alakult 
ki. 

 A kommunikációs jogok korlátozásának dominanciáját a védelmi jelleg 
er södése váltotta fel. 

 Jogforrási rendszerében minden típusú jogi és társadalmi normacsoport 
megtalálható, de a hangsúly áthelyez dött a sarkalatos törvények 
részletszabályaira és a magánjogi szabályozásra.  

 Az információs társadalomban a nyílt társadalmi berendezkedés igénye, a 
többszint  nyilvánosság minél szélesebb térnyerése, a médiumok 
megsokszorozódása (az új médiumok mindenhova �betették a lábukat�) az 
alkotmányi és törvényi szabályozás szükségességének kereteit átalakítják. 
Az Alkotmánybíróság 18/2000. (VI. 6.) határozatában fejtette ki, hogy a 
társadalmi, politikai fejl dés jelen korszakának nagyhatású jelensége a 
nyilvánosság minden korábbit meghaladó mértéke. E nyilvánosságot a táv-
, tömeg- és multi-kommunikáció folytonosan b vül  technikája, korábban 
elképzelhetetlen eszközei és módjai, a tájékozódás, a tájékoztatás, a 
befolyásolás lehet ségei és ténylegesen alkalmazott formái határozzák 
meg.188 Ez az els  megközelítésben a hamis információkkal szembeni 
védekezés eszközeinek er sítését indokolja.189  

 E korszak különös jellemz je,190 hogy már egyre nagyobb nyilvánosságot 
kapnak a kommunikációs jogokkal való visszaélések (egyéni, szervezeti, 
államhatalmi) megjelenési formái. A nemzetközi emberi jogi és az európai 
uniós szervezetek is deklaráltan küzdenek ezek ellen.191 

A kommunikációs jog kartális alkotmányozási id szakának fontosabb, közjogi 
fejl désre utaló jogalkotási eredményei a következ k: 

 
18818/2000. (VI.6.) AB határozat. 
189Ádám Antal: Bölcseletek, vallások, jogi alapértékek. MTA�PTE, Kódex Nyomda, Pécs 2015. 398. 
190Ádám professzor a posztdemokrácia f bb jellemz ir l szóló gondolatai összefoglalóan bemutatják a mai kor 
alkotmányos jogállami demokrácia gyakori jellemz it. Lásd i.m. 398�402. 
191Lásd részletesen pl. az EU online és offline kifejezés szabadságról szóló iránymutatás e tárgyú rendelkezéseit. 
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 Magyarország els  kartális alapokmánya az 1949. évi XX. törvény192 volt, 
amely a szocialista világnézet szovjet típusú, egypártrendszer  
népköztársaság (�minden hatalom a dolgozó népé�) alapelveit tartalmazta. 
A demokratikus alapjogok is bekerültek az alkotmányba, mint választójog, 
a gyülekezés-,193 vallás- és sajtószabadság,194 illetve a 
véleménynyilvánításnál sz kebb szólásszabadság. Deklarálta a 
diszkrimináció tilalmát, a törvény el tti egyenl séget és az egyenl  
állampolgári jogokat. Megjelentek az oktatási, kulturális és szociális jogok. 
Az alkotmányt többször módosították,195 azonban lényegét tekintve semmi 
nem változott, a valós életben a cenzúra és a diktatúra jellemezte a 
korszakot. Az alkotmány kommunikációs alapjogi rendelkezései egyáltalán 
nem, vagy csak látszólagosan teljesültek. 

 Gyökeres változást a posztmodern jogi szakasz 1989�90. évi alkotmányozás 
hozott, amelyre nagy hatással volt a 1949. évi német alaptörvény. A 
szocialista államberendezkedést és az egypárti diktatúrát, a többpárti 
demokrácia, a parlamentáris köztársaság és a piacgazdaság váltotta fel. A 
rendszerváltó alkotmánymódosítások196 elválasztották a hatalmi ágazatokat, 
felállították az Alkotmánybíróságot és biztosították a szabad választásokat. 
Az egyik legf bb eredmény a demokratikus jogállam értékrendjét 
megjelenít  alapjogi katalógus létrejötte.197 A média, a nyilvánosság jogi 
garanciarendszere élére pedig a klasszikus szabadságjogok kerültek.198  
Az Alkotmány � a nemzetközi normákra utalva � az általános rendelkezések 
közt rögzítette, hogy �a Magyar Köztársaság jogrendje elfogadja a 
nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a 
nemzetközi jogi kötelezettségek és a bels  jog összhangját.� [Alk. 7. § (1) 
bek.] E szakasz garantálta a nemzetközi dokumentumokban rögzített 

 
192Hazánkban 1938-ban jött létre a Sajtókamara. Ezt a 1946. évi alkotmányozás követte. A második köztársaság 
1946. évi I. törvénycikke csak a véleménynyilvánítás szabadságáról rendelkezett.  
193Az 1985-ben elfogadott gyülekezési jogról, az egyesülési jogról (már tartalmazza a pártalapítás lehet ségét) 
és a vallás- és lelkiismereti szabadságról szóló törvények már egy új id szak kezdetét, a diktatúra felpuhulását 
jelezték. 
194Ugyanakkor a 11.290/1947. (IX. 23) számú, majd a 26/1959. (V. 1.) számú kormányrendeletek megszüntették 
a sajtószabadságot, a sajtótermékek kiadását és terjesztését állami engedélyhez kötötték. De még az els , 1986. 
évi I. szocialista sajtótörvény is fenntartotta az állami beavatkozást egészen a rendszerváltó alkotmányozásig. 
195Az 1972. évi I. törvény átfogó alkotmányreformja során elhelyezést nyertek az alkotmányba a nemzetközi 
szerz désekben rögzített emberi jogok. Az 1983. évi II. törvény létrehozta az Alkotmányjogi Tanácsot, mely a 
jogszabályok és a jogi iránymutatások alkotmányosságát kontrollálta. Az 1985. évi VI. törvény a parlamenti 
mandátum idejét 5 évre módosította. Az 1987. évi XI. törvény szabályozta a jogalkotás rendjét, eszerint az 
Országgy lés a törvényhozási tárgyak felsorolásával korlátozta az Elnöki Tanács rendeletalkotási jogkörét. A 
törvények közül fontos kiemelni a már változásokat jelz , a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényt, mely kimondta, 
hogy a Magyar Népköztársaság Alkotmánya biztosítja a sajtószabadságot. Mindenkinek joga van a sajtó útján 
közölni nézeteit, alkotásait, amennyiben azok nem sértik a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjét. A 
sajtótörvény megfogalmazta a tájékoztatáshoz való jogokat, kötelezettségeket, valamint egyes korlátokat is, 
mint pl. azt, hogy nem sérthet személyhez f z d  jogokat, közerkölcsöt, titkokat. 
196Lásd az alkotmánymódosításról szóló 1989. évi XXXI. törvény, és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 
módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény. 
197Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 51. 
198Fleck Zoltán: A véleménynyilvánítás határai a magyar bírói gyakorlatban. Alkotmány és Jogpolitikai Intézet, 
Budapest 1996. 6. 
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emberi, szabadság- és kommunikációs jogok érvényesülését hazánkban. Ezt 
er sítette továbbá az Alkotmány 8. § (1) bekezdése, mely kimondta: �A 
Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen 
alapvet  jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam els rend  
kötelessége.�  
Az els  jogállami alkotmány XII. fejezete foglalta össze az egyes 
alapjogokat, de más fejezeteiben is megjelentek. Az alapjogok 
érvényesítésének feltételeit, alapvet  jogokra és kötelezettségekre 
vonatkozó részletszabályokat a törvények határozták meg, melyek az 
alapvet  jog lényeges tartalmát nem korlátozhatták [Alk. 8. § (2) bek.], és 
elfogadásukhoz többnyire a jelenlév  képvisel k kétharmadának 
szavazatára volt szükség.199 Kiemelt jelent ség  tényez , hogy biztosította 
az emberi méltóság védelmét, az állampolgárok jó hírnevének, valamint a 
magántitok és a személyes adatok védelmét (Alk. 59. §). A 60. § kimondta, 
hogy mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 
szabadságához, a 61. § a szólás- helyett a tágabb véleménynyilvánítás- és a 
sajtószabadságot,200 a 62. § a gyülekezési jogot, míg a 63. § az egyesülési 
jogot garantálta. Új elemként jelent meg a közérdek  adatok megismerésére 
és terjesztésére vonatkozó alapjog. Mindezekkel a kommunikációs jogok 
alkotmányi köre kiegészült, és a gyakorlatban valós tartalmat kapott. 
A kommunikációs alapjogok védelme a jogrendszerben több jogalkalmazó 
szerv tevékenységének eredményeképpen valósult meg. A bíróságok 
jogalkalmazó tevékenységét az Alkotmány kifejezetten kiterjesztette az 
alapvet  jogok megsértése miatt keletkezett igények bíróság el tti 
érvényesíthet ségére (Alk. 70/K §). Biztosította az alapjogvédelem dönt  
fontosságú intézményét, az alkotmánybíráskodást, amelynek feladata a 
jogszabályok alkotmányossági szempontú felülvizsgálata volt. Az 
alapjogok hazai védelmében továbbá fontos szerepet töltött be az 
országgy lési biztos intézménye. A biztos feladata201 volt az alkotmányos 
jogokkal kapcsolatban a tudomására jutott visszásságok kivizsgálása vagy 
kivizsgáltatása, és orvoslásuk érdekében általános, illetve egyedi 

 
199E tárgykörbe tartozó törvények: 
- a személyes adatok védelmér l szóló törvény [Alk. 59. § (2) bek.]; 
- a közérdek  adatok nyilvánosságáról szóló törvény [Alk. 61.§ (3) bek.]; 
- a sajtószabadságról szóló törvény [Alk. 61. § (3) bek.]; 
- a közszolgálati rádió-, televízió- és hírügynökség felügyeletér l, valamint vezet inek kinevezésér l [Alk. 61.§ 
(4) bek.]; 
- a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezésér l szóló törvény [Alk. 61. § (4) bek.]; 
- a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény [Alk. 61. § (4) bek.]; 
- a gyülekezési jogról szóló törvény [Alk. 63. § (3) bek.]; 
- az egyesülési jogról szóló törvény [Alk. 63. § (3) bek.].  
Lásd In: Szeles Péter (f szerk.): Nagy PR-könyv. Management Kiadó, Budapest. 2006. 2. 31/4 2. 
200Az 1986. évi sajtótörvény a rendszerváltás után is hatályban maradt, amelyet módosítottak, illetve több 
rendelkezését az Alkotmánybíróság semmisítette meg (pl. 20/1997. (III. 19.) AB hat.). 
201Az állampolgári jogok országgy lési biztosáról szóló 1993. évi LIX. tv. 1. §-a szerint. 
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intézkedések kezdeményezése.202 E jogalkalmazó szervek jogértelmezési 
gyakorlata meghatározó szerepet játszott a kommunikációs jogok (pl. 
véleménynyilvánítás szabadsága, sajtószabadság, információszabadság) 
érvényesülése terén, melyek a legtágabb értelemben vett társadalmi 
kommunikációt szolgálják.203 A kommunikációs jognak � közjogi 
rendelkezése mellett � számos alsóbb fokozatú jogi normája is született,204 
amelyekre jelent s hatással volt az EU-ba lépésünk feltételeként el írt, 
kötelez  jogharmonizációs kodifikáció. 

  2010-ben a �rendszerváltó� jogalkotással és alkotmányozással jelent s 
változások kezd dtek a kommunikációs jog szabályozásában, melyek sok 
vitát váltottak ki mind hazai, mind nemzetközi205 viszonylatban. A 
kommunikáció szabályozását érint  új jogalkotási termékként jelentek meg: 

 
202Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 67. 
203Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 4. 
2041992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmér l és a közérdek  adatok nyilvánosságáról. Az 
adatvédelmi törvény meghatározta a személyes adatok kezelését, továbbítását, a titkok körét, a közfeladatot 
ellátó szervnek a közvélemény gyors, pontos tájékoztatási kötelezettségét. 1995-ben az Országgy lés 
megválasztotta Majtényi Lászlót az els  adatvédelmi biztosnak, akit 2008-ban Jóri András követett. 
Mindezekkel lehet vé tették az információszabadság helyes m ködését, garanciális elemeinek fejl dését. Az új 
alaptörvény azonban e biztos jogintézményét megszüntette, helyette 2012-ben felállították a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amely hatósági, jogvédelmi és szankcionálási jogkörrel 
egyaránt bír. Lásd részletesen az Infotörvényt. 
1995. évi CXIX. törvény � rendezi a közvetlen üzletszerzés, a közvélemény és tudományos kutatás célját 
szolgáló adatok kezelésének szabályait (direktmarketing-szabályok). 
1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról � a média szabályozása, kiegyensúlyozott és tárgyilagos 
tájékoztatás, emberi jogok védelme állt a központjában. 
1996. évi LVII. törvény � a versenytörvény szabályozza a jó hírnév védelmét. 
1997. évi CLV. törvény � a fogyasztóvédelmi törvény véd a fogyasztó megtévesztése ellen. 
1999. évi LXXVI. törvény � a szerz i jogi törvény korlátokat állít a személyhez f z d  jogoknak. 
A gazdasági reklámtevékenységr l szóló 1997. évi LVIII. törvény megalkotása után a 2001. évi I. törvény, majd 
a 2008. évi XLVIII. törvény szabályozta a megtéveszt  és összehasonlító reklám feltételeit, a burkolt reklám 
fogalmát; az egyes áruk reklámozási tilalmát (pl. dohány, fegyver, gyógyszer). 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefügg  szolgáltatások egyes kérdéseir l � weboldalak, világháló üzemeltetése, e-mail normái jelentek meg. 
2001. évi XCVI. törvény � a reklámfeliratok szabályait rendezi. 
2000. évi C. törvény (számviteli tv.) � rendelkezett a társadalmi felel sségvállalásról (CSR), a goodwill 
mérlegben önálló tételként szerepeltetésér l és apportálható voltáról is (BH 1990/476). 
2005. évi XC. törvény � az elektronikus információszabadságról szóló törvény új elemei a jogalkotás, 
jogalkalmazás nyilvánossága, a jogszabály-el készítésben való részvétel lehet sége. 
2006. évi XLIX. szóló törvény a lobbitevékenységr l (Ltv.) az érdekérvényesítési tevékenység folytatásához 
kapcsolódó jogi követelményeket, technikai és adminisztratív szabályokat rögzítette. 
A Sporttörvényben és ESzCsM-rendeletben is megjelenik a szponzoráció szabályozása. 
Számtalan alsóbbrend  jogi és etikai norma is született, mint pl. minisztériumi és önkormányzati rendeletek és 
hatósági szabályok (VJ), önszabályozás, etikai kódex (Gyógyszer-kommunikáció etikai kódexe [MAGYOSZ], 
gazdasági és szakmai szervezetek etikai kódexei [MPRSZ, RSZ, MOL], újságírók etikai kódexei [MÚOSZ, 
MUK, MAKUSZ]) vagy Tájékoztatási Szabályzat [PTE]. 
205Lásd pl. a Velencei Bizottság véleményét: CDL-AD(2011)001 on Three Legal Questions Arising in the 
Process of Drafting the New Constitution of Hungary (2011.03. 28.) és CDL(2011)032 Draft Opinion on the 
New Constitution of Hungary (2011. 06.06.); vagy az Európa Tanács és az Európai Parlament e tárgyban 
készült el terjesztéseit (pl. Tavares-jelentés), állásfoglalásait, döntéseit, Európai Parlament Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság Az alapvet  jogok helyzetér l Magyarországon: normák és gyakorlatok (az 
Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása) alapján 
(2012/2130(INI), http://eur-lex.europa.eu vagy http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0229+0+DOC+XML+V0//HU, Letöltés: 2015.08.05. 
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- a 2012. évt l hatályos Alaptörvény (�Húsvéti alkotmány�); 
- a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet  szabályairól szóló 

2010. évi CIV. törvény (�Médiaalkotmány�); 
- a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Médiatörvény); 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény); 
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény (Egyházi törvény);  

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény; 
- más kommunikációs tárgyú vagy kihatású új sarkalatos törvények. 

Egyes kutatók szerint az új alaptörvény az alapjogok (köztük a kommunikációs 
jogok) és az állami berendezkedés tekintetében el relépést, mások szerint 
visszalépést jelentett. Mindenesetre a törvényhozás és a társadalmi diskurzus 
középpontjába kerültek a kommunikációs jogok, és ez vitathatatlanul utal 
kiemelked  társadalmi szerepükre, valamint a továbblépés és fejl dés lehet ségét 
is magában hordozza. 

Az Alkotmányban rögzítend  jogi alapértékek, alapvet  erkölcsi normák vagy 
alapelvek tárgyában végzett felmérés eredménye arra utal, hogy a 2012.01.01-t l 
hatályos Alaptörvényt további alapértékekkel kellene kiegészíteni. Ezt szemlélteti 
az alábbi ábra, mely egyben utal fontossági sorrendjükre. 

A válaszadók rámutattak arra, hogy az Alaptörvényben a társadalmi 
igazságosság (14,1%) rögzítését tartanák a legfontosabbnak. Ezt követi hasonló 
részarányokkal az államhatalmi ágak elválasztása (12,4%), a tisztesség (12,1%), 
az állam világnézeti semlegessége (11,9%), a tolerancia (11,4%), a méltányosság 
(10,8%), a szolidaritás (10,4%), végül a jóhiszem ség (7,4%) és a pluralitás 
(6,3%). A megoszlás arra utal, hogy a válaszadók ezek mindegyikének alkotmányi 
szint  deklarálását hasonlóan fontosnak érzik.206 
 

 
206 Megjegyzend , a kérd ívben válasz lehet ségként felsoroltak némelyike megjelenik már az Alaptörvényben. 
Ilyen például a hatalmi ágak elválasztása; jelzésérték , hogy a kialakult rangsorban mégis a 2. helyre került. Ez 
azt érzékeltetheti, hogy a válaszadóknak hiányérzetük van ennek tényleges megvalósulása terén. Ugyanakkor 
már a római jogban alapelvi szinten elismert tisztesség és méltányosság nem képezi részét az Alaptörvénynek, 
mint ahogy az EU által fontos értéknek tartott szolidaritás sem. A kérdésben megjelen  taxatív felsorolás 
mellett a válaszadóknak lehet ségük volt az �egyéb� kategóriában saját meglátásaik kifejtésére. Ehhez 19 
válasz érkezett. A felvetések közül külön említésre érdemes a politikai felel sség és a kommunikációval való 
visszaélés tilalmának alkotmányi szinten történ  deklarálásának szükségessége. 
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12. ábra: Az Alaptörvényben rögzítend  jogi alapértékek és rangsora
(Forrás: Buday-Sántha 2018. 221.)

Az új alaptörvény modern, egységes jogállami alkotmány. Deklaráltan 
elkötelezett a jogállamiság, a demokrácia, a törvényesség és az emberi jogok 
mellett. A kommunikációs jogok gazdagságát jelzi, egyúttal több új pozitív elem 
is megjelenik, mint például az alkotmánybírósági gyakorlat által kialakított
alapjog-korlátozás tesztje, a nemzeti vagy alkotmányos identitás, az 
együttm ködés  követelménye, mely végigvonul az egész alaptörvényen. 
Mindezek ellenére számtalan kritika érte. A leggyakrabban megjelent 
véleményekb l kiemelnék néhányat, amelyek a kommunikációs jogok 
szempontjából is releváns problémafelvetések:

- A megalkotásakor hiányzott az alkotmányozó társadalmi párbeszéd.
- Túl gyakori módosítása (2018-ig 11 alkalommal került rá sor).
- A kommunikációs alapjogok � az 1989-es alkotmány által � deklarált 

védelem helyett csak a �biztosítás� követelményét támasztja az állammal 
szemben. 
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- A kommunikációs alapjogok (pl. a sajtó-, az információ-, a vallás- és a 
gyülekezési szabadság) sarkalatos törvényeinek némely új normatíváit, 
szervezeti megoldásait megkérd jelezik.207  

- A médiamonopóliumok létrejöttét tiltó rendelkezés hiányzik az 
Alaptörvényb l, amely fontos garanciaelem volt a korábbi alkotmányban. 

- A különleges jogrend esetén a tömegközlés szabadsága valamennyi 
(nyomtatott sajtó, rádió, televízió) médiumra kiterjed en korlátozható. 

- A véleménynyilvánító népszavazás kikerült az Alaptörvényb l.208  
- Az Alaptörvény világnézeti semlegességének hiánya, az állam és egyház 

viszonyának maghatározása,209 a támogatott egyházak megkülönböztetése, 
mely a vallás- és a lelkiismereti szabadságra is korlátozó hatással van.210 

- Az Alaptörvényb l több jogállami és alkotmánybírósági elvi tétel kimaradt, 
mint például a visszamen leges hatály tilalma,211 vagy a tisztesség és 
méltányosság elve.  

- Megszüntette az adatvédelmi ombudsman intézményét, helyette Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) került felállításra. 
Ezzel az Országgy lés által választott adatvédelmi biztos helyére a 
kormányf  által kinevezett hatósági vezet  lépett. 

A törvényhozó általános � válaszként megfogalmazott � érvelése, hogy az 
Alaptörvénynek nincs olyan intézménye, amely valamely EU-tagállam jogállami 
alkotmányának nem képezi részét. Ellenben volt olyan kutatói vélekedés, hogy 
nem az egyes elemekkel van a probléma, hanem azok viszonyával, és egymásra 
gyakorolt hatásával.212 Mai napig zajlanak e tárgyban ilyen jelleg  társadalmi 
viták.  
 
3.6. A kommunikációs jog �Történeti hálómodell�  
 
A kommunikációs jog �Történeti hálómodell� képileg foglalja össze a 
kommunikációs jog történeti fejl désekén f bb alkotóelemeket, ezek nemzetközi, 
EU-s és hazai jogalkotás f bb állomásait. Mindezek megalapozzák a 
kommunikáció szabályrendszerét. 
 

 
207A médiaszabályozással kapcsolatos problémákról részletesen lásd in: Buday-Sántha Andrea: A 
kommunikációs és médiapiac szabályozásának változásai és kihívásai a XXI. században. In: XXI. század 
kihívásai és Magyarország jöv képe. Komárom, 2011. 381�394. 
208Kukorelli István: �Miért nem figyeltek a t zoltókra? In: Mérlegen az Alaptörvény. Interjúkötet hazánk új 
alkotmányáról. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013. 60. 
209Ádám Antal: Bölcseletek, vallások, jogi alapértékek. MTA�PTE, Kódex Nyomda, Pécs 2015. 360. 
210Az Európai Bíróság az alkotmányi szabályozás és az új egyházi törvény több rendelkezését 
alkotmányellenesnek, diszkriminatívnak min sítette, és kötelezte az államot új egyházi törvény elfogadására. 
211Kukorelli István: �Miért nem figyeltek a t zoltókra?� cím  interjú. In: Mérlegen az Alaptörvény. Interjúkötet 
hazánk új alkotmányáról. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013. 46. 
212Kim Lane Scheppele professzorn , az amerikai Princeton University Law and Public Affairs programjának 
igazgatója ekként vélekedett, aki évek óta sokat írt a magyar alkotmányos fejl désr l. Cikkei olvashatók: 
http://hvg.hu/cimke/Kim_Lane_Scheppele, Letöltés: 2015.10.01. 
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13. ábra: Kommunikációs jog �Történeti hálómodell� 

(Forrás: Buday-Sántha 2018. 1. számú melléklet alapján) 


