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4. A KOMMUNIKÁCIÓS JOG FOGALMA ÉS ALAPVETÉSEI  
 
4.1. A kommunikációs jog definíciója 
 
4.1.1. A kommunikációs jog fogalmi vonatkozásai 
4.1.1.1. A kommunikációs jog kifejezés 
A kommunikáció jog � mint történeti fejezete rámutatott � közjogi gyökerei a 
kifejezésszabadság, a kommunikációs szabadság, a kommunikációs jogok 
nemzetközi elfogadására, valamint egyes nemzetek alkotmányi deklarálására 
vezethet  vissza. A kommunikációs jog, a nemzetközi szakirodalomban való 
megjelenése, jogági nevesítése csak az utóbbi évtizedekre tehet .  

Elnevezését illet en a jogtudósok, a különböz  országok joga és a nemzetközi 
jog dokumentumai többé-kevésbé eltér  kifejezéseket használnak.213 Egyes 
szerz k kommunikációs jog214 megnevezéssel illetik, míg más jogtudósok csak 
egyes részterületeit vizsgálva, annak megfelel  elnevezéssel élnek. Így pl. 
gyakran használják a médiajog, médiaszabályozás kifejezést, amely lesz kíti a 
különböz  kifejezési eszközökre, kommunikációs technikai berendezésekre, 
valamint a kommunikáció aktív alanyainak jogaira. Fontos azonban figyelembe 
vennünk magát a kommunikációt és azokat a társadalmi intézményeket, amelyek 
részt vesznek ebben a folyamatban.215 

A hazai jogtudományban a kommunikációs jog jogágazati megközelítésben 
egzakt jogterminológiai megfogalmazására nem került sor, ugyanakkor annak 
alapjogi szabályozásáról,216 illetve közjogi217 vagy egyes magánjogi 
részterületének218 feldolgozásáról számos, értékes jogi szakirodalom született, nem 
véletlenül, hisz ezek némelyike már önálló jogterületként vagy kvázi jogágként 
(pl. sajtójog, adatvédelmi jog) már elfogadást nyert. 
 

 
213 Ugyanígy vélekedik Halmai Gábor professzor is a kommunikációs jogok tekintetében. Részletesen lásd In: 
Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 17. 
214 Kommunikációs jog elnevezést használja Caristi és Davie (2012) In: Dom Caristi - Williem R. Davie: 
Communication Law. Electronic Publishing Services. United States of America, New Jersey, 2012., Ambrus 
(2010), Darieux (2000), Popa (1999), míg társadalmi kommunikációs jog kifejezést használja Dabu (2000) In: 
Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 
215 Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 15. 
216 Lásd pl. Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002., Drinóczi Tímea: A 
kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2005. 
217 Lásd pl. Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris Kiadó, Budapest, 2004., Sárközy Tamás: Az 
információs társadalom és a jog. In: Az információs társadalom és jogrendszere. (szerk.: Glatz Ferenc), MTA 
Társadalomkutató Központ, Budapest, 2002. 
218 Lásd pl. Koltay András, Gálik Mihály, Polyák Gábor � médiaszabályozás; Balogh Zsolt György � 
infokommunikációs jog; Jóri András, Majtényi László, Péterfalvi Attila � adatvédelem és információszabadság; 
Pázmándi Kinga � reklámjog (stb.) tárgyú könyveik, írásaik. 
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4.1.1.2. A kommunikációs jog fogalmi megközelítései 
A nemzetközi jogirodalomban is egyre több kiváló szakmai tanulmány, könyv 
foglalkozik a kommunikációs joggal, illetve tárgykörébe tartozó egyes jogelméleti 
és joggyakorlati kérdésekkel. 

Ambrus professzor szerint, a kommunikációs jog kifejezés átfogó fogalom, 
amely kiterjed a társadalmi kommunikáció minden területére és minden 
médiumra.219 A kommunikációs jog az emberi kommunikáció folyamatában 
létrejött társadalmi viszonyokat szabályozza. Meglátása szerint, e jogág azoknak a 
normáknak összessége, amelyek a személyek, a média, a közhatalom és a 
társadalom közötti közvetlen és közvetett kommunikációban kialakuló társadalmi� 
viszonyokra vonatkoznak. A kommunikációs jogot a közjog viszonylag új ágának 
tekinti, amely az információs társadalom fejl désével egyre fontosabb szerepet 
játszik a média szabályozásában. E jogág tárgyát akként jelöli meg, hogy azok a 
társadalmi viszonyok képezik, amelyek az egyén, társadalom, közhatalom és 
média közötti információ közvetítésben jönnek létre, és amelyeket jogi normák 
szabályoznak.220 Ambrus tárgyi értelemben vett általános fogalmi 
meghatározással él, megfogalmazza alapelveit, de a kommunikációs jogot csak 
közjogi értelemben tárgyalja, és sajátos szempontú vizsgálatát erre végzi el.  

Dom Caristi és Williem R. Davie Communication law cím  könyvükben egzakt 
fogalomalkotással nem élnek, ugyanakkor az amerikai alkotmány által biztosított 
kifejezés szabadságának kommunikációs jogi alakzatainak közjogi vonatkozásai 
(mint pl. a jog és igazságszolgáltatás rendszerének, az els  alkotmánymódosítás 
által védend  értékek, korlátaik) mellett, a kommunikációs jog magánjogi 
megnyilvánulásainak (mint pl. a magánélethez való jog, a szellemi tulajdon, a 
gy löletbeszéd, rágalmazás, adatvédelem és -hozzáférés, a reklámjog, és 
médiajog, a hírközlés és telekommunikáció) f bb kérdéseivel is foglalkoznak.221.  

Roger Handley, az Oklahomai Egyetem tanára szerint, a kommunikációs jog új 
szemléletet hoz a tömegmédia jog alapjaiba.222 
 Darieux meglátása szerint, a kommunikációs jognak az üzenet hordozóit és 
a közvetített információs tartalmat, valamint a kommunikáció aktorait és hatásait is 
szabályoznia kell.223 E felfogásával egy szélesebb kör  megközelítésre utal. 
 

 
219 Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 11. 
220 i.m. 15-16. 
221 Caristi, D. � Davie, W.R.: Communication Law. Electronic Publishing Services. United States of America, 
New Jersey, 2012. 
222 Roger Handley, az Oklahomai Baptista Egyetem tanárának könyvajánló összegzése. In: i.m. (hátoldal)  
223Darieux fogalmi megközelítése olvasható In: Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, 
Miercurea-Ciuc, 2010. 15.  
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4.1.2. A kommunikációs jog fogalmi meghatározása 
4.1.2.1. A kommunikációs jog mint jogág és a �Keret hálómodell� 
A kommunikációs jog a jogtudomány olyan önállóan körülhatárolható, új, 
interdiszciplináris meghatározottságú, plurális, fejl d , sui generis224 
jogágazata,225 amelynek normái hálószer en átszövik az egész jogrendszert. 
Integratív jellege folytán egyesíti a kommunikáció � nemzetközi, alkotmányi 
kommunikációs jogokból származtatott � egyes megjelenési, gyakorlási formáira 
már kifejl dött jogintézményeket, jogterületeket (pl. médiajog, reklámjog, PR-jog, 
adatvédelmi jog, szerz i jog, infokommunikációs jog, internetjog, gyülekezési és 
egyesülési jog, állami egyházjog)A kommunikációs jog olyan komplex, vegyes 
jogágazat, amely a különböz  jogágak (mint a kommunikációs jog alágazatai) 
speciális halmazát alkotja. Mindezt a kommunikáció ténye, valamint a 
kommunikáció szabadsága, a közös elvek, célok és alkotmányi alapértékek fogják 
össze. E jogágazat sosem lesz olyan, mint a tradicionális jogágak. A többi 
jogágazathoz képest számtalan speciális jeggyel (pl. alkotmányjogi, polgárjogi, 
közigazgatási, büntet jogi) rendelkezik.  

A komplexitást képileg is megjeleníti az alábbi �Keret hálómodell� (14. 
ábra).226 A kommunikációs jog Keret hálómodell ábrája a hálómodell-sorozat 
alapábrája. E modell keretbe helyezi a kommunikációs jog f bb elemeit, jellemz it 
és képi összegzést nyújt a kommunikációs jog többsíkú rendszerér l, melyeknek 
központi eleme, genus proximuma a kommunikáció szabadsága. 

A keretmodell horizontálisan 3 f  részre tagolható. Az els  elemcsoportot a 
kommunikációs jog történeti fejl dése során született nemzetközi, európai uniós 
normák és a hazai alkotmányozás kommunikációs tárgyú rendelkezései alkotják, 
melyek e vegyes jogágazat közjogi, illetve általános részének alkotóelemei. 

A modell központi részen elhelyezked  második elemcsoportban a 
kommunikációs szabadsághoz kapcsolódó vagy abból levezethet  alkotmányi 
jogosultságok, kötelezettségek és az állami berendezkedéshez kapcsolódó 
kommunikációs jogi elemek tartoznak. Az ezekb l származtatott magán- és 
büntet jogi, illetve anyagi és eljárásjogi kommunikációs szabályok képezik a 
kommunikációs jog következ  jogforrási szintjét. Ezek közt vegyesen találhatunk 
primer és szekunder, köz- és magánjogi normákat, így érinti e para jogág általános 
és különös részét egyaránt. 

A harmadik elemcsoportot a kommunikációra kötelez  er vel nem bíró 
együttélési szabályok (pl. szokás, erkölcs) vagy alsóbbrend  normák (pl. 
önszabályozás) alkotják, melyek dönt en a kommunikációs jog magánjogi, illetve 
különös részének alkotóelemei. 

 
224 Jelentése: különös, egyedi. 
225Ambrus professzor álláspontja szerint a kommunikációs jog a közjog viszonylag új ága. Átfogó fogalomi 
tartománya kiterjed a részterületeit képez  jogágak fogalmai körére, a társadalmi kommunikáció minden 
területére és minden médiumra. A kommunikációs jogágazat szervesen kapcsolódik a jogrendszer többi 
összetev jéhez. In: Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 11�17. 
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Vertikálisan két f  �lába� van a modellnek: az alapjogok és az állami 
(demokrácia, jogállami, szervezeti) berendezkedés rendszerét alkotó 
kommunikációs, vagy erre ható elemek. Ugyanis ezen összetev k összefüggései 
szoros és elválaszthatatlan kapcsolatban, kölcsönhatásban, kölcsönös függésben, 
ellen rzésben állnak egymással, ezért egyik sem valósulhat meg a másik nélkül, 
és csak ekként kezelhet k. Az is tény, hogy az egyes elemek nem azonos súllyal 
jelennek meg a kommunikációs jog rendszerében. 

A modell alapjogi rendszer �lábát� a kommunikációs jog alapjogi és ebb l 
levezethet  törvényi szabályai alkotják. Ennek forrásait egyrészt a kommunikációs 
alkotmányi jogok, jogosultságok, az ahhoz kapcsolódó jogelvek és egyéb 
alaptörvényi normák kommunikációs kapcsolódásai képezik, melyek a 
kommunikációs jog általános részeként, közjogi elemei közt foglalnak helyet. 
Másrész a kommunikációs jog különös részét, a kommunikációs magánjogi 
normák összessége alkotja, amelyek többnyire a kommunikáció megnyilvánulási 
alakzataira, a kommunikációs iparág, illetve eszközök, médiumok 
jogintézményeire tartalmaznak szabályokat. Ezek kapcsolódásának mélysége 
határozza meg a primer vagy szekunder kommunikációs jogi elemcsoportba 
tartozásukat. 

A keretábra állami berendezkedés rendszerének �lábát� a kommunikációs jog 
jogállami felépítésre, a hatalommegosztásra és a szervezetrendszer m ködésére 
vonatkozó, kommunikációs tárgyú vagy kihatású alkotmányi és törvényi normák 
alkotják. Ezen elemcsoport kommunikációs normái többnyire a szekunder 
kommunikációs jogok csoportjához sorolhatók. 

A keretábra sarkaiban elhelyezett jelölések arra utalnak, hogy a rendszer aktív, 
védelmi oldalán (+) a személyek emberi jogokból ered  kommunikációs 
jogosultságai, míg a jogállami, passzív, tartózkodó oldalán (-) az állam 
kommunikációs kötelezettségei dominálnak. Ezek inverzei: egyén kommunikációs 
kötelezettségei (-) és az állam kommunikációs jogosítványai (+), melyek csak 
másodlagosak, mégis elmaradhatatlan részei, mivel a kommunikációs 
jogosultságok érvényesüléséhez az állam garanciális feladatainak és 
kötelességeinek teljesítése nélkülözhetetlen.  

A keretmodell arra is rámutat, hogy jogforrás rendszerében minden típusú ius 
(jogi kötelez  er vel bíró) és non ius (önmagában jogi kényszerít  er vel, 
szankcióval nem rendelkez  normák: pl. a társadalmi szokás, erkölcs, vallás, 
önszabályozás, társzabályozás, a szakmai önkorlátozás) normacsoport 
megtalálható, valamint bemutatja általános és különös, illetve közjogi és 
magánjogi tagolódását. Ezzel tartalmi és formai keretet biztosít a Teljes 
hálómodellnek.   
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14. ábra: Kommunikációs jog �Keret hálómodell� 

(Forrás: Buday-Sántha 2018. 2. számú melléklet alapján) 
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4.1.2.2. A kommunikációs jog kett s fogalma 
A kommunikációs jog fogalmának a megközelítése generálisan kett s. Egyrészt 
tárgyi jogi, másrészt alanyi jogi értelemben beszélhetünk róla. 

Tárgyi értelemben (norma agendi) a kommunikációra vonatkozó jogszabályok 
összessége. Így a pozitív jogi értelemben vett kommunikációs jog hazánkban 
azoknak a jogszabályoknak, jogszabályi rendelkezéseknek, a Magyarországra 
kötelez  nemzetközi jogi és szupranacionális el írásoknak, közjogi normatív 
aktusoknak, valamint magánjogi jogosultságoknak, kötelezéseknek és 
alkotmánybírósági általános határozatoknak, illetve egyéb, kommunikációs tárgyú 
normáknak rendezett összessége, amelyek a kommunikáció szabadságára, 
nyilvánosságára, valamint a kommunikáció eszköz-, illetve intézményrendszerére 
vonatkoznak.  
     Alanyi értelemben (facultas agendi) a tárgyi jogi értelemben vett 
kommunikációs jog normái által biztosított � sajátos tárgyú és tartalmú � alanyi 
jogosultságoknak, lehet ségeknek és kötelezettségeknek, felel sségi elemeknek és 
szankcióknak az összessége. Így tehát a kommunikációs jog a kommunikáció 
alanyainak kifejezési és kommunikációs jogaik, lehet ségeik és kötelezettségeik, 
felel sségeik olyan összessége, amelyek  

- az alanyok kommunikációs alakzataira, kifejezési módozataikra, 
tevékenységük autonómiájára és az egymáshoz, illetve az államhoz f z d  
partneri jogállására, valamint kapcsolati formáira;  

- a kommunikációt, információt közvetít  médiumokra, egyéb 
infokommunikációs eszközökre, és ezek technikai hátterére; 

- az államnak (önkormányzati szerveknek és közszolgálati intézményeknek) 
a kifejezés- és kommunikációszabadság érvényesülésére, a szabad 
kommunikációt biztosító jogintézményekre, a megnyilvánulási formák 
támogatási, együttm ködési és tájékoztatási kötelezettségeire; 

- a szabad kommunikáció intézményi hátterét biztosító szervezetrendszer 
alakítására, jogszer  és demokratikus m ködési feltételeinek állami 
biztosítására;  

- a kommunikáció által kiváltott jogsérelmek szankcionálására és 
megel zésére; 

- az általuk létrehozott, fenntartott és m ködtetett (oktatási, m vészeti, 
tudományos, kulturális stb.) intézményekben folytatható kommunikációs 
tevékenységre és a kommunikációs jog oktatására;  

- a társadalom kommunikációs rendszerében m köd  szervek, illetve 
személyek (munkajogi stb.) védelmére, támogatásaira (pl. adományozás, 
mecenatúra, fundraising), adófizetési és más kedvezményeire vonatkoznak. 

A fentiekben bemutatott szabályozási tárgyak felsorolása nem kimerít , nem 
tarthat igényt sem a teljességre, sem a lezártságra, tekintettel állandóan fejl d  és 
változó voltára. A kommunikációs jog tárgyköre sz kíthet  és tágítható, melynek 
irányát a jogfejl dés fogja kijelölni. 
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4.2. A kommunikációs jog jellemz i 
 
A kommunikációs jog az általa egyesített jogterületek jellemz ivel sok esetben 
egyez séget mutat, ugyanakkor e különös, integratív jellege révén alanyai, tárgyai, 
tartalma, jogforrási rendszere, alapelvei stb. tekintetében speciális jegyekkel 
(species) is bír. 
 
4.2.1.  A kommunikációs jog alanya 
Adott társadalom minden szerepl je kommunikál, így e normarendszer alanyaivá 
válnak. A kommunikációs jog alanya lehet magán vagy jogi személy. A jogi 
személyek közt megjelennek a médiumok, kommunikációs ügynökségek éppúgy, 
mint az állami, önkormányzati szervek vagy a civil szervezetek. 

A kommunikációs jog alanyainak köre rétegzett, tekintettel arra, hogy a 
kommunikációs jogok (lehet ségek) és kötelezettségek (tilalmak) egymáshoz 
szervesen kapcsolódnak.227 A jog alanyai minden jogviszonyban sokszorozódnak 
(multiplikatív hatás). A joggyakorlók a cselekv  (aktív) alanyok (subject active), 
míg a kötelezettek a jogviszony inaktív (passzív) alanyai (subject passive), akik 
egyben a jogosultsághoz kapcsolódó kötelezettségek aktív alanyaivá válnak.228 Az 
adott jogviszony függvénye, hogy a passzív alanyok tartózkodásra (manere), 
t résre (tolerantia) vagy épp konkrét cselekvésre (dare, facere, praestare) 
kötelezettek. A joggyakorló már a jogérvényesítéssel (a generatív hatás 
következtében), a felel sség, kötelezettség, tilalom és feladat alanyává is válik. 

Megkülönböztethetünk primer (jogosult) és szekunder (más joggyakorlása által 
a kommunikációs jog alanyává lett) alanyi kört. A konkrét jogosultság jellegét l 
függ, hogy az adott jogviszonyban kik válnak jogalannyá. Ugyanis vannak olyan 
kommunikációs jogok, illetve kötelezettségek, amelyek csak az egyént illetik meg 
(pl. gondolatszabadság), de vannak olyanok, amelyeknek jogosultja vagy 
kötelezettje szervezet, közösség vagy maga az állam (pl. állami kommunikációs 
kampány, közérdek  tájékoztatási kötelezettség stb.). 
 
4.2.2. A kommunikációs jog tárgya 
A kommunikációs jog közös tárgyát a kommunikációval kapcsolatos közjogi és 
magánjogi életviszonyok, illetve társadalmi viszonyok alkotják. A tárgykör 
általános értelemben igen tág, mivel magához a kommunikációhoz, a kifejezéshez 
kapcsolódik. A kommunikáció azonban mindig mindenhol megjelenik, mindenre 
befolyással van. Ilyen értelemben tárgykörébe tartozik a kifejezés bármely 
formájában vagy módján megvalósuló információ (üzenet) csere (vagy attól való 
tartózkodás) által keletkez  élet- és jogviszony. Sz kebb értelemben csak a 
kommunikációs jogszabályok (ius) által szabályozott, illetve keletkeztetett 

 
227Az EU Alapjogi Chartájának preambulumában rögzíti, hogy �a biztosított jogok gyakorlása együtt jár más 
személyek, az emberi közösségek és a jöv  nemzedék iránt viselt felel sséggel és kötelezettségekkel.� 
228Ambrus az információhoz való jog tárgyában az aktív (cselekv ) és inaktív (passzív) kett s alanyiság 
álláspontját képviseli. Lásd Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 
35. 
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jogviszony képezi tárgykörét. A kommunikációs jogot alkotó normák tárgyában a 
genus (közös): de facto a kommunikáció és annak részét képez  információcsere, 
mint a kommunikáció célja.  

A kommunikációs jog irányultsága alapján megkülönböztethetjük: a formai, az 
eljárási, a tartalom-, a piaci, az ágazati, az intézményi, a tömegkommunikációs, a 
technikai, a technológiai és az infrastrukturális szabályozást.229 
 
4.2.3. A kommunikációs jog tartalma 
A kommunikációs jog közös tartalmát a kommunikációs folyamat � 
megnyilvánulási alakzataira, annak központjában álló, az információátadást 
biztosító, közvetít  stb. � elemeihez köthet  részletszabályok képezik. Az 
alanyaihoz hasonlóan rétegz dés figyelhet  meg a kommunikációs jog 
összetev inél, a jogainál, kötelezettségeinél, korlátainál vagy akár felel sségeinél, 
szankcióinál egyaránt, hisz a kommunikáció egyes megjelenési, gyakorlási formái 
felsorolhatatlanul sokfélék. Ennek magánjogi, közjogi kodifikációját, illetve 
jogágazati köt déseit a jogrendszerben jelenleg bonyolult összetettség jellemzi.  

A kommunikációs jog tartalmi elemeit nemcsak a konkrét jogosultságok, 
lehet ségek, hanem � aktív, passzív, tev leges és tartózkodó � kötelezettségek, 
felel sségek, korlátok és szankciók összessége alkotja. A kommunikációs jog 
tartalmi jellegére leginkább a kifejezési formák, a kommunikációs szakterületek 
(reklám, PR, direkt marketing, eladásösztönzés, rendezvényszervezés stb.), illetve 
a kommunikációs ágazatok (hírközlés, mobil-, telekommunikációs ágazat, 
médiagazdaság stb.) mutatnak rá. 
 
4.2.4. A kommunikációs jog jogforrási rendszere  
A kommunikációs jog jelent s alkotmányi értékek és alapelvek által áthatott, 
egymással szoros funkcionális összefüggésben álló, de eltér  jogágazati jegyeket 
is visel  rendelkezéseknek rendszerbe foglalható összessége.230  E rendelkezéseket 
tartalmazó jogi normák mutatnak rá a kommunikációs jog jogforrásaira. 

A jogforrási rendszer vizsgálata révén megállapítható, hogy a kommunikációs 
jogot heterogén joganyag alkotja. E joganyagban valamennyi jogforrási elem (a 
szokásjogtól az esetjogig, az önszabályozástól az alapjogokig, EU-normákig) 
megtalálható.231 Szabályozási célja szerint megkülönböztethetünk köztük primer 
(lex primaria) és szekunder (lex subsidaria) jogi normákat. A kommunikációs jog 
species (különös jegyei) a kommunikáció szabadságát alkotó vagy ahhoz 
kapcsolódó alaptörvényi rendelkezésekb l származtatott, olyan heterogén 

 
229 Ezen osztályozási szempont tekintetében hasonlóan gondolkodik Gálik Mihály és Polyák Gábor a médiajog 
terén. Lásd in: Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 
Budapest, 2005. 32. 
230 Az állami egyházjog, mint vegyes, összetett jelleg  siu generis jogág fogalmával mutat teljes rokonságot. 
Lásd. Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2007. 264. 
231 Caristi és Davie az angolszász amerikai jogrendszer valamennyi jogforrását a kommunikációs jog 
forrásaiként említi, melynek keretét az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának els  kiegészítése adja, és a 
kommunikációs jogosultságok a kifejezés szabadságából vezethet k le. Lásd In: Caristi, D�Davie, W: 
Communication Law. Electronic Publishing Services, United States of America, New Jersey, 2012. 1�45. 
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jogegyüttes, amelynek rétegzett normarendszerében egyaránt megtalálhatók az 
anyagi (tartalmi követelmények) és alaki (formai, eljárási, szervezeti keretek), a 
szabályozási módszere szerint kógens (kötelez ) és diszpozitív (eltérést enged ) 
jogi normák.  

Diszciplináris megközelítésben jól körülhatárolható általános és különös 
(szabályok által alkotott), valamint definiálható közjogi (ius publicum) és 
magánjogi (ius privatum), illetve büntet jogi (criminalis legis) résszel rendelkezik. 
A közjogi és magánjogi elemek szoros kapcsolódásuk miatt gyakran keverednek, 
sokszor nehezen elkülöníthet k. A kommunikációs szabályok összefügg  alanyai, 
tárgyai, tartalma, jogforrási rendszere, alapelvei stb. tekintetébenteljes 
joganyagát. Szinte valamennyi jogszabályban valamilyen formában megtalálható, 
vizsgálható kommunikációs jogi megnyilvánulás, amelyet összefüggésében kell 
kezelni és szabályozni.  
     A kommunikációs jog személyi, tárgyi, területi, id beli hatálya általános 
értelemben erga omnes (mindenre kiterjed ). A kommunikáció a konkrét élet- és 
jogviszonyban ius (jogi) és non ius (erkölcsi, önszabályozási) meghatározottságú. 
Ezek kijelölik az adott helyzetben a kommunikációs jogosultság vagy 
kötelezettség adekvát hatályát, amely a rá vonatkozó jogforrás jellegéhez is 
igazodik.232  
 
4.2.5. A kommunikációs jog megnyilvánulási területei 
A kommunikációnak számtalan megnyilvánulási területe van és ezek részben már 
szabályozottak. A kommunikációs jogi normák egy speciális rendszert alkotnak.  

1. Az általános részét alkotják: a kommunikációs jogok (az alkotmányban 
rögzített kommunikációs alapjogok). 

2. A kommunikációs jog különös részét alkotják: A kommunikációs 
alapjogokból, és alkotmányi rendelkezésekb l levezethet  származtatott 
jogok, szektorális és alsóbbrend  jogszabályok összessége, melyek a 
kommunikációs piac által felölelt részterületei: 

- a PR-jog � a különös (a public relations mint a jóhírnév építése, és e 
tárgykör védelméhez kapcsolódó normák); 

- a reklámjog � a specifikus (a piaci kommunikációhoz; az áru, a 
szolgáltatás eladás növeléséhez kapcsolódó jogi szabályok); 

 
232 Példaként a személyi hatóköre alapján megkülönböztethet k személyi (természetes és jogi személy vagy 
intraperszonális, interperszonális), szervezeti (csoport, közösség), szupranacionális (globális) aktusok. Területi 
hatóköre szerint elkülöníthet  a nemzetállamon belüli és a nemzetek feletti (regionális, globális) normákra. Lásd 
In: Buday-Sántha Andrea: Kommunikációs jog. PTE ÁJK Doktori Iskola PhD Tanulmányok 6. (szerk.: Ádám 
Antal), PTE ÁJK, Pécs, 2007. 35�73. 
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- a média- és sajtójog, a szerz i jog, az adatvédelmi jog, a versenyjog, 
a fogyasztóvédelmi jog, az internet jog, infokommunikációs jog és a 
marketingjog � a �társjog� (azon normák, melyek a kommunikáció 
megnyilvánulásában, üzenetközvetítésében, eredményességében és 
szankcionálásában játszanak szerepet). 

A kommunikációs jog részterületei tárgyában végzet kutatás eredményeit 
mutatja be az alábbi ábra.

15. ábra: A kommunikációs jog részterületei és fontossági sorrendje
(Forrás: Buday-Sántha 2018. 213.)

A kommunikációs jog � és a vonatkozó korlátok � tartománya kiterjed az 
egyéni kommunikációra és az egyes ágazatokban � így az igazságszolgáltatásban 
(bíróságok, ügyészségek, rend rség, büntetés-végrehajtási intézetek, ügyvédek, 
közjegyz k), a kormányzati és önkormányzati szektorban (önkormányzatok, 
kormányzati szervek, politikai pártok, politikusok), a médiában (elektronikus 
média, nyomtatott média, online média és intézményrendszere, érdekképviselete), 
a gazdaságban (gazdasági szervek, szervezetek, vállalkozások, érdekképviseletek), 
és a civil szférában (lakosság, civil szervezetek) � megjelen  bármilyen tárgyú 
vagy jelleg  kommunikációs tevékenységre, információ-kibocsátásra, annak 
megnyilvánulási formáira.233

A kommunikációs megnyilvánulásokért felel sséggel tartozunk, és olykor
vannak jogi konzekvenciái. A kommunikációs jog megsértésének jogi szankcióit, 

233 Buday-Sántha Andrea: A kommunikációs jog, mint új tudományos és management kihívás. Marketing és
Menedzsment, 2019. 53. 3. 67-76.
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a deliktuális szabályokat234 megtalálhatjuk a szabálysértési és a büntet  
jogszabályokban, az eljárási törvényekben, a hatósági eljárásokban,235 vagy 
szektorális szabályzókban. Így kommunikációs jogsértés esetén hivatkozhatunk 
számos polgári jogi, szabálysértési-, büntet jogi, adójogi, illetve speciális 
szektorális jogi konzekvenciára.  
 
4.3. A kommunikációs jog alapelvei 
 
Az alapelvek általános érvény  kereteket adnak egy adott jogágnak, és beépülnek 
az egyes jogintézményeket szabályzó normákba. A kommunikációs jog alapelveit 
áthatják a jog általános elvei, az Alaptörvény alapértékei, a kommunikációs jog 
egyes területeinek alapelvei, a nemzetközi és az EU jogelvei.      

Általános alapelvei közé tartoznak az alkotmányi alapelvek, alapértékek, 
valamint a kommunikációs szabadsághoz, a demokrácia, a jogállamiság elvéhez 
közvetlenül kapcsolódó jogelvek, továbbá a kommunikációs jog egyes 
jogterületeinek (pl. médiajog, adatvédelmi jog, reklámjog, szerz i jog) általános 
elvei.236 Emellett a kommunikációs jog önálló, sajátos alapelvekkel is bír. 

Mindezek megadják e jogágazat jogdogmatikai egységét. A következ kben a 
kommunikációs jog azon jogelveinek237 a megfogalmazására fókuszálok, amelyek 
a kommunikáció szabadság, annak tényleges érvényesülése szempontjából 
kiemelt, egyben sajátos jelent ség  alapértékként tarthatók számon. 
 
4.3.1. A törvényesség elve  
A törvényesség elve az Alaptörvényünk egyik leglényegesebb alapelvéhez a 
jogállamiság elvéhez kapcsolódik, mely a törvények uralmát, a jog primátusát 
garantálja. Ennek értelmében az egyéni, a csoport, a szervezeti és a 
tömegkommunikáció, azaz a társadalmi kommunikáció, a tájékoztatás (stb.) a 
demokratikusan elfogadott törvények szerint mehet végbe, az általa megengedett 
eljárások és eszközök révén gyakorolható, csak a törvény által szabályozott 
esetben és módon lehet eljárni, korlátozni, valamint szankciókat alkalmazni. Ez 
feltételezi a törvények tiszteletét és ismeretét egyaránt. 

 
234 Lásd a szabálysértésekr l, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartás rendszerr l szóló 2012. 
évi II. tv., a Büntet  Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény, a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. 
törvény (stb.) 
235 Példaként említhet  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi- és Információ 
Hatóság, a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Versenyhivatal (stb.).  
236 Példaként említhet  a diszkrimináció tilalmának elve. 
237A kommunikációs jognak fejlesztésre szoruló volta miatt, különös szerepe van a jogelveinek 
megfogalmazásának, hisz a jogelmélet szerint, az alapelveknek kett s jelent sége van. Egyrészt értelmez  
szerepkör, mely akkor kerül el térbe, ha egy jogi rendelkezés, meghatározás különféle megközelítésekb l is 
lehetséges, ilyenkor az alapelvnek megfelel  értelmezést kell igénybe venni. Másrészt hézagpótló szerepet 
töltenek be, melynek alkalmazására akkor kerülhet sor, ha egy adott jogviszonyra konkrét jogszabályi 
rendelkezés nem alkalmazható, és ilyenkor a vitatott kérdést az alapelv alapján kell eldönteni.  
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Az államnak is a törvény, a jog ad mértéket és formát az államhatalom 
gyakorlásához,238 a szabad kommunikáció védelméhez, korlátozásához és 
szankcionáláshoz, a hatósági eljárások alkalmazásához és lefolytatásához. 
 
4.3.2. Az igazság védelmének elve  
Ez az elv az igazság (veritas) kiderítését és szolgáltatását helyezi fókuszba. A 
kommunikáció során a jogalanyoknak igazmondási kötelezettsége (kivéve egyes 
jogszabályi kötelezést, mint pl. tanúvallomás) nincs, de azoknak az igazságot 
(�mint legf bb érték elismerését�), a valós adatok, tények kommunikálását, 
feltárását, képviseletét, az igaz tények és információk továbbítását kell szolgálni 
úgy, hogy a bizalmas információk, titkok védelme ne szenvedjen sérelmet.  

Fontos, hogy a jogrendszer a valóság bizonyítására minél szélesebb kör  teret 
biztosítson a jogi konfliktusok, eljárások során, hisz a jog alapvet  rendeltetése az 
igazság képviselete. Az igazság elvének célja az igazság pontos feltárása, 
megállapítása, amely egyetlen és a valóságban gyökerezik, ezért fontos az 
információk ellen rzése, miel tt azokat nyilvánosságra hozzák, ami a hazugság 
feltárását és kizárását teszi lehet vé. Ha pl. az információk kétesek, fontos a széles 
nyilvánosság tudomására hozni, hogy azok nem ellen rzött információk.239  

Az igazság elve alkalmazásának a célja továbbá a megtévesztés, a manipuláció, 
valamely helyzettel való visszaélés leleplezése és megel zése is. 
 
4.3.3. A kommunikációs alapjogok tiszteletének elve  
Ez az elv szolgálja a szabad emberi kifejezést, a kommunikációs alapértékek 
védelmét, a kommunikáció �helyes� formái gyakorlásának az el segítését, mely � 
a jogállam lényegét biztosító garanciális elemek egyike � az alapvet  jogok240 � a 
kommunikációs jogok � elismerésének, védelmének elvéhez kapcsolódik. A 
kommunikációs alapjogok védelmében és intézményi feltételeinek biztosításában 
az állam aktív szerepvállalásra köteles. E jogok tisztelete azonban a 
kommunikációszabadság sérelmes, más jogait sért  gyakorlásának megel zése 
érdekében megfogalmazott korlátokat is magába foglalja. Az alapelv kiterjed 
valamennyi kommunikációs jogosultságra, és azok korlátainak, 
kötelezettségeinek, felel sségeinek teljesítésére241 egyaránt. A jogelv 
alkalmazásakor különös figyelemmel kell lenni az online és offline kifejezés 

 
238 Petrétei József-Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014. 32. 
239 Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 23. 
240 Petrétei József-Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014. 33. 
241 Pl. titkok  - a magán, az üzleti, szolgálati, és államtitok - védelmére, mely egyben a hírforrások védelmét 
is szolgálja, egyúttal határt szab olyan információk közlésére, amelyek mások jogos érdekeit vagy akár a 
közérdeket sértik, vagy akár az alkotások, szerz i jogok védelmére hivatottak. 
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szabadságáról szóló EU-s emberi jogi iránymutatásra,242 mely az emberi jogi 
politikához és annak gyakorlatához nyújt pragmatikus megoldásokat.243 
 
4.3.4. Az arányosság és szükségesség elve  
Az arányosság és szükségesség elve arra utal, hogy a kommunikációs jog 
szabályozásnak arányban kell állni az elérni kívánt társadalmi céllal, a 
kommunikációs alapjogok által védeni kívánt kommunikációs érdekkel és 
értékkel.244 Új Alaptörvényünk alkotmányi szintre emelte e jogelvet 2012.01.01-i 
hatállyal. Az állam az egyén (kommunikáció alanyának) kommunikációs jogaiba 
csak alkotmányos felhatalmazással és indokkal avatkozhat be, ha ez 
elkerülhetetlen, mert a cél feltétlenül megköveteli. A jogállamiság értéktartalmú 
alapelemeként e jogelvi követelményeknek meg kell valósulniuk a jogalkotás, és 
a jogalkalmazás terén egyaránt. 
 
4.3.5. A tisztesség, méltányosság és jóhiszem ség elve  
Már a római jognak is részét képezték e fogalmak, melyekhez szorosan köt dik az 
elvárható magatartás és együttm ködés elve.245 Mindezek alapján a 
kommunikációs szabadság gyakorlása során minden jogalanynak a tisztesség,246 a 
méltányosság követelményeinek tiszteletben tartásával, kölcsönösen 
együttm ködve,247 jóhiszem en,248 úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben 

 
242 Council of the European Union: EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and 
Offline. Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 12 May 2014, http://www.consilium.europa.eu/Newsroom 
és www. eucrea.hu, Letöltés: 2014.06.30. 
243European External Action Service (EEAS): Human Rights Guidelines. 
http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/index_en.htm, Letöltés: 2015.07.22. 
244 Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság tesztje - vizsgálati szempontjai: a korlátozásnak van-e jogi alapja, és el re 
látható-e? Az elérni kívánt alkotmányi célok érdekében történik-e a korlátozás? Elengedhetetlen-e a korlátozó 
beavatkozás vagy más módon elérhet -e? A korlátozás arányban áll-e az elérni kívánt céllal? - képezi ennek az 
alapját. A törvényalkotó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt 
kiválasztani. Ha az alkalmazott korlátozás az alkotmányi cél elérésére alkalmatlan, az alapjog korlátozásának 
alaptörvény-ellenessége megállapítható. Ezt az alapjogi tesztet alkalmazta az AB gyakorlata. 
245 Az együttm ködési kötelezettség nemcsak az Alaptörvényünkben jelenik meg markán kötelezésként, hanem 
törvényeinkben is. Így például a PTK számtalan törvényhelyen írja el , többek között a szerz dési jog (kötelmi 
jog) alapelvei közt is szerepelteti, de a társasági jog vagy akár a családjog (etc.) fontos kötelez  kommunikációs 
eleme. 
246A tisztességes eljárás elvét minden esetben a társadalmi erkölcsi normák, emberi alapértékek és a 
jogszer ségen alapján lehet meghatározni. A Ptk. több esetben külön jogkövetkezményt is f z a nem 
tisztességes magatartáshoz, így például a nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköz  szerz dés semmis (EBH 2003. 
956). A tisztességes eljáráshoz való jog egyik garanciája a tájékoztatási jog (melynek egyik eljárási jogi 
részeleme pl. az iratbetekintési jog) tárgyában fennáll a szervezet tájékoztatási kötelezettsége. A tisztesség 
fogalmát a fogyasztóvédelmi jogokról szóló 2011/83 EU irányelv is definiálja. 
247 Az együttm ködési kötelezettség arra utal, hogy a jogalanyoknak (érintetteknek) a jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése során egyrészt figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire, másrészt kötelesek 
egymást minden adatról, tényr l, az adott helyzetet érint  minden lényeges körülményr l tájékoztatni egymást. 
Külön tájékoztatni kell a másik felet, ha az ügy vagy feltételei a szokásos szerz dési gyakorlattól, a szerz désre 
vonatkozó rendelkezésekt l lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötést l eltér. 
Ilyen feltétel csak akkor válik a szerz dés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást 
követ en - kifejezetten elfogadta.  
248 A jóhiszem nek kell tekinteni azt, akinek magatartását a jószándék vezeti és a látszattól eltér  valós 
tényekr l nem tud, és kell  gondosság tanúsítása mellett nem is tudhat róla. A rosszhiszem  pedig az, aki a 
látszattól eltér  valós tényekr l tud, vagy kell  gondosság tanúsítása mellett tudnia kellett volna róla. 
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elvárható,249 és hogy más személyek törvényes jogait ne sértse vagy korlátozza. A 
jóhiszem ség és tisztesség követelményét sérti, ha valakinek a joggyakorlása 
szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.250 
Jóhiszem nek tekinthet  az a személy, akinek magatartása nemes, törvényes és 
igaz célt követ, az élet igaz oldalán áll és hasznos oldalán tevékenykedik. A 
jóhiszem ség elve kizárja a manipulációt, a rosszhiszem séget, és ezek kritikai 
kezelését feltételezi.251 Kizárja továbbá a felróhatóságot, a joggal való visszaélést, 
a visszaélésszer  joggyakorlást és jogértelmezést. 
 
4.3.6. A jogbiztonság és jogismeret elve 
A jogállamiság elvéb l ered  jogbiztonság követelménye a kommunikációs jogok 
és normák alapos ismeretét és következetes alkalmazásának fontosságát 
hangsúlyozza, és e normák érvényesülését, valamint a visszásságok megel zését 
szolgálja. Ennek feltétele a társadalom valamennyi szerepl je számára e 
normáknak a megismerhet sége, elérhet sége, áttekinthet sége, kiszámíthatósága, 
el reláthatósága, megfelel  felkészülési id  biztosítása, továbbá mindezek 
el segítése végett oktatása,252 széleskör  nyilvánossága, hogy a polgárok a joghoz 
tudják igazítani magatartásukat. 
 
4.3.7. A hiteles tájékoztatás elve  
A valós információk közzétételét képviseli ez a jogelv. Az állam alkotmányos 
kötelessége az érintett polgárok és a teljes közvélemény tájékoztatása, a 
közmédiumokon, az állami szerveken és egyéb saját fórumokon keresztül, de ezt 
oly módon kell megvalósítania, hogy a tájékoztatás hiteles,253 els dlegesen 
tényadatokkal igazolható és jogszer  legyen. Ez az alapelv magába foglalja az 
állam olyan aktív szerepvállalását is, hogy a tájékoztatás, a közérdek  információ 
valóban eljusson a társadalom tagjai számára. A helyes, tisztességes tájékoztatás 
követelménye azonban kívánatos az egyének, illetve a jogi személyek egymás 
közötti, valamint társadalom valamennyi szerepl jével szemben. Így bármely 
módon megvalósuló megtévesztés, dezinformálás vagy bárminem  
rosszhiszem ség, alapelvi és alkotmányi szinten is elutasítandó. 

 
249 Ez azt jelenti, hogy amennyiben nincs el írás egy élethelyzetre, mindenkinek olyan magatartást kell 
tanúsítani, amely személy szerint t le, az adott viszonyok között elvárható. 
250 Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) Els  Könyv 1:3. § (2) bekezdés. 
251 Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 23. 
252 Példaként hozható Németország, ahol a demokrácia, a jogállamiság (etc.) alapismereteit már óvodás korúak 
számára is népszer sítik például rajzfilmek útján. 
253 A magyar rend rség tájékoztatási rendjét szabályzó 10/2013. (III.14.) ORFK utasítás 24. a)-f) pontjában 
megfogalmazza a rend rség által ellátott kommunikációs tevékenységgel szemben támasztott alapvet  
követelményeket, melyek közt szerepel a hitelesség; a gyors reagáló képesség; az egységesség, a 
következetesség, a közérthet ség és a pártatlanság.  
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A hiteles tájékoztatás kötelezettsége és a tisztesség szorosan összefonódó elvek, 
ezt igazolja a fogyasztói jogokat szabályzó 2011/83/EU-irányelv is. Frederick 
Forsyth találó gondolata tömören rámutat e jogelv lényegére: �a valós információ 
létfontosságú, a téves információ sajnálatos és káros, de a jól irányzott hamis 
információ halálos.�254 
 
4.3.8. A kommunikációs esélyegyenl ség elve  
Általános értelemben az esélyegyenl ségi normák széleskör  alkalmazásának, 
érvényesítésének a szükségességére mutat rá. Az esélyegyenl ségnek egyrészt 
meg kell valósulnia a �gondolatok piacán�, hogy azok azonos eséllyel 
jelenhessenek meg. Másrészt az adott helyzetben (legyen az közérdek  vagy 
egyedi) kívánatos és valós információk tényleges és minden polgár számára 
egyenl  módon való elérhet ség, megismerhet ség biztosítását feltételezi, amit az 
információs társadalomban az információk nélkülözhetetlensége indokol. A 
kommunikációs jogban önálló jelentéstartalmat kap az egyenl  bánásmód 
követelménye is, hisz ennek hiánya, az információs szegregáció, 
esélyegyenl tlenség, az információs fogyasztók jogainak sérelme a diszkrimináció 
különös, indirekt, de létez  formája. Ez a jogegyenl ség biztosítását és a negatív 
diszkrimináció mentességet jelent  hátrányos megkülönböztetés tilalmába is 
ütközik. E jogelv érvényesülésér l a közhatalomnak aktív állami szerepvállalással, 
jogi és intézményi eszközökkel kell gondoskodnia. 
 
4.3.9. Az értékpluralizmus elve  
A plurális értékek kifejez dését, megjelenését garantálja ez az elv. A tájékoztatás 
objektív, valós, küls  hatásoktól, befolyástól mentes megvalósulása biztosítja a 
kommunikáció sokszín ségét, gazdagságának széleskör  megjelenését a 
társadalom kommunikációs rendszerében. Az értékek pluralizmusa, nyilvános tere 
utal a szabad kommunikáció szintjére, és a demokrácia fokára. Fontos 
megjegyezni, hogy e jogelvhez szorosan kapcsolódik a kiegyensúlyozottság 
követelménye, ami az eltér  értékek, nézetek és gondolatok számára azonos 
megjelenési lehet séget, nyilvánosságot biztosít. 
 
4.3.10. A nyilvánosság és átláthatóság elve  
A nyílt társadalom m ködését és annak transzparenciáját szolgálja, amely minden 
demokratikus jogállam m ködésének alapelve. Biztosítja az állam és a 
társadalomban m köd  szervezetek átláthatóságát és elszámoltatható m ködését, 
a társadalmi kontroll megvalósulását. A kifejezési (kommunikációs) alapjogok 
gyakorlásának egyik feltételét is képezi, hiszen a nyilvánosság és a megfelel  
tájékoztatás hiányában az egyén nincs abban a helyzetben, hogy érdemben 
kialakítsa és kifejezze (politikai, gazdasági, személyes etc.) gondolatait és 
véleményét. 

 
254Frederick Forsyth angol író gondolatait idézi. http://www.citatum.hu/szerzo/Frederick_Forsyth, Letöltés: 
2015.07.27.  
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Az alapelv gyakorlati megvalósulásában az állam aktív, tev leges magatartása 
mellett a médiumok közfunkciói folytán komoly szerep hárul a tömegtájékoztatás 
intézményeire. 
 
4.3.11. A kommunikációs joggal való visszaélés tilalmának elve  
Rámutat arra, hogy a joggal � így a kommunikációs jog szabályaival is � nemcsak 
élni, hanem visszaélni is lehet. A jog rosszhiszem , burkolt, mögöttes, 
társadalomra veszélyes célokra való felhasználásának, valamint a kommunikációs 
normák kijátszásának, a kommunikációs helyzetekkel, illetve lehet ségekkel 
bármely módon való visszaélés tilalmát szabályaival is � mint alapvet  erkölcsi 
normát szabályaival is � alaptörvényi szintre kellene emelni. A sérelem fennáll, ha 
a jogalkotás, a jogértelmezés vagy a joggyakorlás a társadalmi rendeltetésével 
össze nem fér , rejtett célra irányul. Különösen, ha az ilyen jelleg  károkozás, más 
személyek jogszer  kommunikációs magatartását korlátozná, ellehetetlenítené 
vagy más módon jogaik és törvényes érdekeik csorbítására, illetéktelen el nyök 
szerzésére vezetne, illetve jogellenes kommunikációs tevékenységre ösztönözne. 
Eme jogelv szerint, a jogi normákat a jogalkotói szándékkal összhangban kell 
gyakorolni, a kommunikációs jogok rendeltetésszer  joggyakorlása érdekében 
nem szabad megkerülni, kijátszani 
 
4.3.12. A felel sség és az ártatlanság vélelmének elve  
Olyan alkotmányos jogelv, mely a kommunikációs jogsértések esetén kiemelt 
jelent séggel bírnak. Egyrészt minden jogalanynak vállalni kell magatartásáért a 
felel sséget. �A jog nem tudása nem mentesít a felel sség alól.� Másrészt a 
büntet jog általános � a római jogból ered  � nullum crimen sine lege, nullum 
poena sine lege elve ma is érvényesül  elvek. Deliktuális alapkövetelmény, hogy  

- amíg a jogalany felel ssége és vétkessége (�b nössége�) bizonyítást nem 
nyer, az törvényesen nincs megállapítva, addig ártatlannak tekintend , és 
vele szemben nem lehet a b nösséghez f z d  jogkövetkezményeket 
alkalmazni, valamint  

- csak olyan magatartás miatt vonható büntet jogi felel sségre bárki, amit az 
elkövetés pillanatában a törvény b ncselekménynek min sít és büntetni 
rendel.  Ugyanakkor a felel sséget az állami, közhatalmi szervek által 
végzett kommunikációs tevékenységre nyomatékosan kellene értelmezni, 
mert e szerveknek nagyobb az elvárható felel sségük a jogszer  
cselekvésre.  

A bemutatott speciális elvek, jogelvek (principium iuris) nem jogszabályok, és 
jogszabályi alapelvvé (principium legis) is csak akkor válnak, ha azt 
törvénykönyvbe foglalják, vagy más jogszabályba iktatják,255 mely kívánatos. 
Kiemelend  továbbá, hogy ezek az alapelvek szorosan összefonódnak. Ha 
bármelyik érvényesülése csorbát szenved, az negatívan hat a többi alapelvre. 

 
255 Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Kódex GMK, Pécs, 1999. 177-178. 
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4.4. A kommunikációs jog szervezetrendszere és a �Szervezeti hálómodell� 
 
A kommunikációs jog önálló intézmény- és szervezetrendszerrel bír, amely 
sokszerepl s (kommunikációs funkcióval és feladatokkal bíró, azt m vel , véd , 
kutató, elemz , szabályozó, ellen rz , szankcionáló stb. államhatalmi, 
közszolgálati [hatósági, hivatali] szervekt l a kommunikációs [média] iparág 
gazdasági, szolgáltatói szerepl in át a politikai és a civil szektor közérdek  
kommunikációs érdekképviseleti tevékenységet folytató társadalmi szervekig), 
heterogén szervezeti struktúrát egyesít. Ez a rendszer állami, társadalmi, 
gazdasági, szakmai és politikai szervezeteket egyaránt magába foglal (pl. 
Országgy lés, központi kormányzati szervek, állami hatóságok, hivatalok, 
önkormányzatok, tudományos intézetek, köztestületek, civil szervezetek, 
gazdasági társaságok).  

A szervezetek száma, valamint a kommunikációhoz köthet  feladatkörük és 
tevékenységi területük folyamatosan növekszik. A kommunikáció szabadsága, mint 
alkotmányos jog, valamint az ezt biztosító, garantáló szervezetrendszer egyaránt a 
demokrácia lényegéhez tartozik. Ennek részei közötti kapcsolat, a szinergia javítása 
révén demokratikus szufficit mint többleteredmény érhet  el, de a kommunikációs 
jog rendszerében kezelve lehet és kell értelmezni.  

A kommunikációs jogok, valamint az alkotmányos jogállam demokratikus 
elvei és jogintézményei együttesen szolgálják a szabad kommunikációt, a 
nyilvánosságot, amelyek az alkotmányosság alappillérei.  

A szervezeti struktúra f bb összetev it prezentálja a kommunikációs, illetve 
azok kapcsolódásait kívánja képileg megjeleníteni a hálósorozat �Szervezeti 
hálómodell� ábrája (16. ábra), melynek központi eleme az állami berendezkedés 
és az azt képez  intézményrendszer. A teljesség igénye nélkül feltüntetett elemek 
a szerkezeti átalakulások folytán állandó mozgásban vannak, így akár 
�pillanatfelvételként� is tekinthetünk az ábrára. Az államhatalmi, államigazgatási 
szervek256 eltér  funkcióval, jog- és hatáskörrel rendelkeznek a kommunikációs 
jog tárgyában. Az egyes szervezeti elemek kommunikációs jogosítványai a 
következ k: 

A) A hatalmi ágakhoz kapcsolódó közhatalmi szervek kommunikációs jogi 
kapcsolódása és funkciója a következ : 

a) Törvényhozó hatalom: Az Országgy lés meghatározó jelent séggel bír a 
társadalmi kommunikáció rendszerére, azok elemeire, a fenti elvek 
megvalósulására, els dlegesen törvényalkotói jogköre folytán. 
Meghatározza a társadalom kommunikációs rendszerének törvényi kereteit 
és részletszabályait. 

b) Végrehajtó hatalom: A kormány nemcsak a jogalkotás, hanem az ország 
minden területre kiterjed  stratégiaalkotási jogköre dönt  fontosságú. Ezen 
túl az államigazgatás legf bb szerveként az általa irányított, hierarchikus 

 
256 A Szervezeti hálómodell ábrán lásd a középs  részén elhelyezked  második elemcsoportot. 
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felépítés  államigazgatási szervezetrendszer kommunikációjára és a 
társadalmi kommunikáció alakulására is dönt  befolyást gyakorol.257 
Hazánk rendelkezik kommunikációért felel s miniszterrel, és az utóbbi 
évtizedben megsokszorozódott a kommunikációs feladatokat ellátó 
államigazgatási szervek száma és a kormányzati kommunikációra szánt 
keretösszeg, mely utal a kommunikáció kiemelt jelent ségére.  

c) Elnöki hatalom: A köztársasági elnök a törvényalkotásban, így a 
kommunikációt érint  parlamenti jogalkotásban kontrolltényez t is jelent. 
Emellett az ország küls  kommunikációjának, képviseletének, a nemzet 
egységének független megtestesít je. 

d) Igazságszolgáltatási (bírói) hatalom: Az igazságszolgáltatási szervek a 
kommunikációs jogot érint  igazságszolgáltatás, a bírói gyakorlat, valamint 
az igazság képviselete útján jelentenek kiemelt tényez t. Ugyanakkor a 
bíróságok maguk is modern kommunikációs trendeket követ , aktív küls -
bels  szervezeti kommunikációt folytatnak. A bírói szervezetrendszer e 
tárgyú irányítását az OBH látja el.258 

B) Államigazgatási szervek, hatóságok, hivatalok: 

Az államigazgatási szervrendszer részeként az állam küls -bels  
kommunikációjának alakításában, védelmében, illetve saját, ezirányú szervezeti 
tevékenységének ellátása útján, valamint hivatali, hatósági funkciójában eljárva 
vesz részt. Több olyan kiemelt jelent ség  hatóság, hivatal létezik � mint például 
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, vagy 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. E szervek a 
kommunikációs és médiapiac m ködése, az adatvédelem és adatnyilvánosság, a 
kereskedelmi szólás termékei, a társadalmon belüli információ- és adatáramlás 
területein hatósági jogkörben járnak el. Az államigazgatási rendszerben m ködnek 
speciális kommunikációs feladatokra szakosodott szervek, mint például Nemzeti 
Kibervédelmi Intézet, mely az elektronikus információs rendszerek teljes 

 
257Lásd az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a központi hivatalok és költségvetési szervi formában m köd  
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekr l). 
Magyar Közlöny, 2016. évi 85. szám, 
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/cb315ca5a3b38af40a509f936a7cfdc563fa1bf0/megtekintes, 
Letöltés: 2018.07.28. 
258Az OBH 2013-ban indította útjára a �Bíróság és Kommunikáció� cím  nemzetközi konferenciáját a Magyar 
Igazságügyi Akadémián, amelynek f  témái a bíróságok és a médiakapcsolatok, a nyilvánosság, az általuk 
használt kommunikációs csatornák. Handó Tünde, az OBH elnöke 2018. évi nyitóbeszédében leszögezte, hogy 
�a média részér l tapasztalható fokozódó nyomás nem befolyásolhatja és nem is befolyásolja a bírák szakmai 
függetlenségét, az ítéletek pártatlanságát. Hangsúlyozta: az igazságszolgáltatásnak olyan kiegyensúlyozott 
kommunikációt kell kialakítania, amely a széles kör  tájékoztatással egyidej leg meg rzi függetlenségét és védi 
a bírák, bíróságok tekintélyét. A nyilvánosság az igazságszolgáltatás felett álló társadalmi kontroll, így nem 
mindegy, milyen kép alakul ki a bírákról. Az OBH elnöke úgy vélekedett, nehéz elérniük, hogy a bíróságok 
életét érint  pozitív hírek is eljussanak a közvéleményhez. [�] Szólt arról is, hogy Magyarországon több 
törvényszék és ítél tábla kötött megállapodásokat a társszervekkel és a sajtóval a tájékoztatásra, egymás 
munkájának kölcsönös segítésére. Ennek különösen nagy jelent sége van a közérdekl désre számot tartó ügyek 
esetében.� A bíróságok idézett saját jóhírnév-épít  kommunikációs aktivitása jól példázza az államapparátus 
valamennyi szervezetét jellemz  kommunikációs szerepvállalást. Lásd In: A nyilvánosság és a bírák szakmai 
függetlensége. Pesti Ügyvéd, 2016/10. (október) sz. 6. 
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információbiztonságát felügyeli, vagy annak részeként m köd  Nemzeti 
Elektronikus Információbiztonsági Hatóság, amely az információbiztonságra 
vonatkozó hatósági feladatokat látja el. 

C) Kontrollintézmények négy f  csoportja állítható fel: a társadalmi, a 
független közhatalmi, az állami és médiakontroll, melyek f bb elemeinek 
kommunikációs hatókörei a következ k: 

a) Alkotmánybíróság: Az AB mint �láthatatlan parlament� az 
�alkotmányosság reként� a kommunikációs jogok megvalósulásának és az 
állam alkotmányos m ködésének kiemelt kontrolltényez je. Esetjoga mint 
�láthatatlan alkotmány� szab keretet a társadalomban zajló 
kommunikációnak. 

b) Alapvet  jogok biztosa: Az ombudsmani feladatok ellátása során képviseli 
a kommunikációs jogok minél szélesebb kör  érvényre juttatását, illetve 
segíti ezek jogszer  alakulását. 

c) Állami Számvev szék: Az ÁSZ az Országgy lés pénzügyi-gazdasági 
ellen rz  szerve. Vizsgálja többek között a kommunikációs állami 
kiadásokat, közbeszerzéseket, a pártok választási kampányainak 
kommunikációs költéseit, és szabálysértés esetén bírságolási jogkörrel 
rendelkezik. 

d) Legf bb ügyész: A kommunikációt érint  b ncselekmények üldözése, a 
közvádas b ncselekményeknél a vád képviseletét ellátó intézményrendszer 
irányítójaként sajátos jogosultságai vannak, például a nyomozás elrendelése 
és a vádemelés tekintetében. Az általa vezetett ügyészi szervezet közérdek  
tájékoztatást nyújt a nyilvánosság számára és aktív szervezeti 
kommunikációt folytat a társadalmi bizalom és tekintély megtartása 
érdekében. 

e) Civil társadalom: A Civiltörvény hatálya alá tartozó egyesületek, 
alapítványok, szövetségek, pártok, szakszervezetek az egyének és 
szervezetek kommunikációs jogainak érvényesítése és érdekképviselete 
(köztük a kommunikációs szakma képviselete), illetve a demokratikus 
társadalom kommunikációs rendszerének m ködéséhez szükséges 
kommunikációs folyamatok alakítása útján jelennek meg. Fontos kiemelni, 
hogy 2016-ban a kommunikációs szakma érdekképviseletét 53 egyesület 
látta el hazánkban. 

f) Egyházak: M ködésük során aktív kommunikációs (szervezeti, hitéleti, 
fundraising, adománygy jtési stb.) tevékenységet folytatnak, továbbá fontos 
hatással vannak a hív k nemcsak világnézeti, hanem kulturális és egyéb 
kommunikációs jogainak gyakorlására, érvényesítésük tartalmára is. 
Egyben nyilvános közéleti állásfoglalásaikkal alakítják a közbeszédet, 
társadalmi gondolkodást. 
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g) Média: Az ábra középpontjában a médiahatalom foglal helyet a társadalmi 
kommunikációban betöltött, �kapu r� szerepe és közéleti súlya okán. A 
média a társadalmi kommunikáció rendszerének kontrolltényez je. A 
tájékoztató, oktató, de még szórakoztató funkciója útján is jelent sen 
alakítja a társadalom kommunikációját, a közbeszéd témáit. Hírfolyamai 
aktuális információkat, illetve kommunikációs platformjai szólást 
biztosítanak a társadalom tagjai számára. Mellette feltüntetve a legnagyobb 
hírügynökség, az MTI és a közszolgálati médiaszolgáltatás szempontjából 
meghatározó MTVA látható. A médiával szoros kapcsolatban álló és 
jelent s fejl dést mutató kommunikációs iparág is a rendszer fontos 
szerepl je. 

A kommunikációs szervezetrendszer-modell több tényez re utal. Jogforrási 
szempontból megtaláljuk a vállalatok kommunikációs kódexét, az önkormányzat 
helyi kültéri hirdet táblákat szabályozó rendeletét épp úgy, mint az AB 
kommunikációs jogokra vonatkozó szokásjogát, a kormányzati kommunikációs 
kampányok szabályzóit vagy az Országgy lés által alkotott, a kommunikációt 
szabályozó törvényeket. Kirajzolódik a kommunikációs jog többszerepl s 
intézmény- és szervezetrendszere, melyek közt találhatunk olyat, amelynek 
els dleges feladata a kommunikáció, mint például a kormányzati 
kommunikációért felel s miniszter vagy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. 
Látható az is, hogy az egyes elemeket alkotó szerepl k kommunikációs feladata 
eltér . Vannak kommunikációt irányító, m vel , kutató, elemz , képvisel , véd , 
garantáló, szankcionáló stb. szerepkörök. A modell által megjelenített szervezeti 
struktúrában jelen van a társadalmi, civil szféra épp úgy, mint az államhatalmi, 
közigazgatási, gazdasági vagy politikai szektor szerepl i. Mindezek együttesen 
szolgálják az egyéni és szervezeti, gazdasági és társadalmi, valamint állami 
kommunikációt, továbbá a társadalmi nyilvánosságot, mint alkotmányossági 
tényez t.  

  A kommunikációs jog intézményrendszeri normái dönt en közjogi, a 
kommunikációs jog általános részének tartalmi eleme, mely kisebb részt 
kapcsolódik a magánjoghoz és a kommunikációs jog különös részéhez.   
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16. ábra: Kommunikációs jog �Szervezeti hálómodell� 

(Forrás: Buday-Sántha 2018. 4. számú melléklet alapján) 
 

  


