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5. A KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJOGOK 
 
5.1. A kommunikációs alapjogok rendszere 
 
A kommunikációs jogot alkotó és az ahhoz kapcsolódó alapjogok hazánkban is 
önálló alkotmányos jogként fogalmazódnak meg, de ezek illetve kapcsolódásaik 
együttes tárgyalása szükséges az összefüggések, és azok hálószer  rendszerének 
bemutatásához. Az alapjogok, illetve azok kapcsolódásainak ún. kommunikációs 
jogi jellege, azért igényel mélyebb vizsgálatot, mert manapság egyre többször 
felvet dik a kérdés, hogy mely jogok tartoznak a �kommunikációs alapjogok 
együtteséhez�.259 Bármely kifejezés, vélemény, bármely formában megvalósuló 
megnyilatkozása a kommunikációs jogok, illetve kifejezési jogok körébe tartozik-
e, valamint annak összetev i, tartalmi elemei alapján kommunikációs jognak 
min síthet -e. A vizsgálatot indokolja az is, hogy mind a külföldi, mind a hazai 
jogi szakirodalomban eltér  fogalmi, tartalmi megközelítésekkel, 
osztályozásokkal találkozhatunk. 
 Mindezek megválaszolása érdekében bemutatom a hazai és nemzetközi 
irodalomban megjelen  fontosabb álláspontokat, majd a fogalmi és tartalmi 
alapvetések tárgyalása után, a kommunikációs jog alaptörvényi alkotóelemeinek 
kifejtésére és hálómodellszer  bemutatásra kerül sor, más kutatói vélemények 
megjelenítése mellett.  
 
5.1.1. A kommunikációs jogok a hazai jogirodalomban 
a) A kommunikáció-, a kifejezés- és a véleményszabadság fogalmi megközelítései. 
A jogirodalomban a kommunikáció-, a kifejezés- és véleményszabadság fogalmi 
használata, alkotóelemei és jellemz i tárgyában eltér  megközelítésekkel 
találkozhatunk. E dogmatikai probléma feloldásaként szükséges ezek tisztázása. A 
kommunikáció szabadság olyan alapfogalom, melynek használatát még az els  
nemzetközi dokumentumok intézményesítették. A kés bbi nemzetközi és EU-
okmányokban, valamit az egyes nemzetek jogalkotásában, a kommunikáció, a 
kifejezés, a véleménynyilvánítás szabadságának fogalmi használata egyaránt 
megjelenik. A kifejezésszabadság fogalmával els ként az amerikai 
jogirodalomban, majd az EU normarendszerében találkozhatunk.  

Hazánkban pedig a kommunikáció, a kifejezés, a véleménynyilvánítás 
szabadságfogalma egyaránt alkalmazott. Megfigyelhet , hogy az EU-irányelvek 
fordítása során a kifejezésszabadság helyett a vélemény (-nyilvánítás, -alkotás) 
szabadsága fogalmat használja jogalkotónk. Az Alkotmánybíróság pedig e 
szabadságot alkotó jogok összességét �kommunikációs jogok� jogegyütteseként 
jelölte meg,260 intézményesítve hazánkban eme kifejezést. A hazai 
szakirodalomban ezeket a fogalmakat, hol egymás szinonimájaként, rokon értelm  
szavakként, hol gy jt fogalmakként használják. Ezt a véleményt fogalmazza meg 

 
25934/1994. (IV. 24.) AB határozat fogalmi használata. 
260Az AB német alkotmánybíróságtól vette át a �kommunikációs jogok� elnevezést. 
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például Koltay is, aki írásaiban egyértelm en rögzíti, hogy a �szabad 
kommunikáció lehet ségét biztosító alapjogot illethetjük a szólásszabadság, 
véleményszabadság, véleménynyilvánítási szabadság vagy a kifejezés szabadsága 
elnevezéssel is, és ezeket a fogalmakat egymás megfelel inek tekinthetjük.�261 
�Ennek megnyilvánulása, legyen az szóbeli, írott, nyomtatott vagy elektronikus, 
illetve bármely más formában megjelen  kifejezés, véleménynek (illetve 
szólásnak) min sül.�262  
 Drinóczi szerint a kommunikációs szabadság fogalmára és funkciójára 
vonatkozóan egységes álláspont még nem alakult ki. 263 Trócsányi azt fejti ki, hogy 
a hosszú évszázadokon át kialakuló alapvet  jogokat a jogi szakirodalom és a 
különböz  alaptörvények is eltér en csoportosítják.264 A �nemzetközi 
terminológiában a �freedom of expression�, azaz a kifejezés szabadsága az 
elterjedt, ami szélesebb tartalmú, mint a véleménynyilvánítás.� A 
kommunikációhoz való jogot pedig harmadik generációs jogként határozza meg. 
Véleménye szerint e jog különös jelent ségét az adja, hogy nem csupán az 
önkifejezés, az önmegvalósítás, hanem a demokratikus társadalom m ködésének 
is elengedhetetlen eszköze.265 Polyák Gábor is a kifejezés szabadságát (freedom of 
expression) véli a kommunikációs jogok átfogó kategóriájának.266  

b) Az Alkotmánybíróság az elmúlt 25 évben nagyon értékes megállapításokat tett 
és foglalt határozatba267 a kommunikációs jogok tekintetében.268 Az AB ebben a 
tárgykörben a véleménynyilvánítás fogalmának használatával élt, olykor azonban 
a kifejezés szabadságára is utal.  

 
261Koltay András: A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága. In: Alkotmányjog-Alapjogok. (Szerk.: Schanda 
Balázs - Balogh Zsolt), Pázmány Press, Komáromi Kiadó Kft., Budapest, 2014. 177.  
262i.m. 178. 
263Drinóczi Timea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Jogtudományi Közlöny, Romániai Magyar 
Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület, 2005. 53. 
264Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 59. 
265i.m. 59-76. 
266Gálik Mihály � Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 57.  
267E tárgykörben elvi jelent ség  megállapításokat tett: 48/1991. (IX.26) AB hat. (a véleménynyilvánítás 
szabadságának a büntet jog eszközeivel való korlátozhatóság a tárgya), 30/1992 (V.26.) AB hat. (Bt. jogi 
ügyben- kommunikációs jogok, véleményszabadság szerepét megfogalmazza), 37/1992. (VI.10.) AB hat. 
(Közszolgálati média ügyben- a sajtó-, a véleménynyilvánítási és a tájékozódási szabadság tartalmára tér ki), 
74/1992. (XII.28.) AB hat. (a lelkiismereti és vallásszabadságról), 4/1993. (II.12.) AB hat. (a vallásszabadság 
összetev it rögzíti). 36/1994. (VI.24.) AB hat. (Bt. jogi ügyben- a közszerepl k, közfeladatot ellátó személyek 
bírálhatóságát indokolja), 47/1994. (X.21.) AB hat. (Közmédia ügyben-sajtószabadság � �az államtól való 
szabadság� � garanciáiról szól). 
268Ezeknek a döntések figyelmen kívül hagyását, még akkor sem tehetem, ha Magyarország új alaptörvényének 
�Záró és vegyes rendelkezések� 5. pontjában a törvényalkotó kinyilvánítja: �Az alaptörvény hatálybalépése 
el tt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. E rendelkezés nem érinti az ezen határozatok 
által kifejtett joghatásokat.� Egyrészt az érintett, már kivívott szabadságjogok nemzetközileg elismert tartalma 
nem változott, másrészt az AB, mint a legmagasabb jogértelmez , és a hazai szokásjogot alkotó fórum, az új 
alaptörvény hatálybalépése óta nem határozott új tartalmú állásfoglalásról, harmadrészt az 5. pont második 
fordulata némi ellentmondást hordoz azáltal, hogy az AB korábbi határozatai által kifejtett joghatásokat 
elismeri. Így például a 22/2012. (V.11.) sz. AB határozata az alaptörvény értelmezési hatásköre tárgyában 
egyértelm en rögzíti, hogy szövegegyezés esetén irányadónak tekinti a korábbi, adott szakaszhoz f z d  
alkotmánybírósági gyakorlatot. Emellett az AB több döntésében már a korábbi határozataira meger sít  
jelleggel hivatkozik. Lásd pl. az AB (13/2014. (IV. 18.) AB hat.) Marenics-ügyben hozott döntését.  
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Alkotmányossági vizsgálat során az AB el ször a 30/1992. (V.26.) 
határozatban foglalkozott a véleménynyilvánítási szabadság jelent ségével, 
szerepével. Eszerint: �A véleményszabadság az alkotmányban biztosított jogok 
képzeletbeli hierarchiájában az abszolútnak ítélt élethez és emberi méltósághoz 
való jog után foglal helyet.� [�] �A véleménynyilvánítás, illetve az ebbe 
beletartozó sajtószabadság a plurális, demokratikus társadalom alapvet  értékei 
közé tartoznak. A véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az 
alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen �anyajoga� többféle 
szabadságjognak, az ún. kommunikációs alapjogoknak. Ebb l ered  külön 
nevesített jog a szólás- és a sajtószabadság, amely felöleli valamennyi médium 
szabadságát, továbbá az informáltsághoz való jogot, az információk 
megszerzésének a szabadságát. Tágabb értelemben a véleménynyilvánítási 
szabadsághoz tartozik a m vészi, irodalmi alkotás szabadsága, és m vészi alkotás 
terjesztésének szabadsága, a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos 
ismeretek tanításának szabadsága. A véleménynyilvánítási szabadsághoz 
kapcsolódik a lelkiismereti és vallásszabadság, valamint a gyülekezési jog is.� 269 
Ezek tiszteletben tartásáról hatályos Alaptörvényünk is rendelkezik.  

Az AB határozatában úgy nyilatkozik, hogy a kommunikációs jogok 
�jogegyüttese� teszi lehet vé az egyén megalapozott részvételét a társadalmi és 
politikai folyamatokban�, utalva politikai, társadalmi szerepére. Deklarálja, hogy 
�az eszmék, nézetek szabad kifejtése, a mégoly népszer tlen vagy sajátos 
elképzelések szabad megnyilvánulása a fejl dni képes és valóban eleven 
társadalom létezésének alapfeltétele.� Az Alkotmány a szabad kommunikációt � 
mint az egyéni magatartást, és mint társadalmi folyamatot egyaránt � biztosítja, 
annak tartalmára tekintet nélkül.  

Az alkotmánybírósági határozat rögzíti továbbá, hogy �a kifejezés szabadsága 
körében � egyidej leg, egymást nem kizárva � az egyéni véleménynyilvánítás, a 
saját törvényei szerint kialakuló közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél 
szélesebb kör  tájékozottságra épül  egyéni véleményalkotás lehet sége élvez 
alkotmányos védelmet.�270 A véleménynyilvánítás részben tehát a beszél  
önkifejezésének, személyisége szabad kibontakoztatásának lehet sége. A 
kommunikációhoz való jogot (a véleményszabadság individuális igazolása alapján) 
egyrészt következményei, másrészt az a mindenkit megillet  morális jog � hogy 
azt mondjon, amit akar � támasztják alá. E felfogás szerint az emberi szabadságok, 
köztük a kifejezés szabadságának az alapja az autonómia.�271 Továbbá e jog �nem 
csupán alapvet  alanyi jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának 
elismerése egyben a közvélemény, mint alapvet  politikai intézmény garantálását 
is jelenti.�272 A véleménynyilvánítás e megközelítésben tehát az az eszköz, amely 
m ködteti a társadalmi nyilvánosságot, és a vélemények nyilvános ütköztetésével 

 
26930/1992. (V. 26.) AB határozat. 
270AB: i.m. 
271AB határozatot idézi: Gálik Mihály � Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó, Budapest, 2005. 58. 
27230/1992. (V. 26.) AB határozat. 
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biztosítja az egyén megalapozott véleményalkotásának és demokratikus 
részvételének feltételeit (instrumentális igazolás).273 Ily módon kimondják a 
közszerepl k, köztisztséget visel k bírálhatóságát. A Bíróság határozatainak 
ismétl d  tétele: a pluralizmus, a tolerancia, a nyíltság, a (vélemény) szabadság, 
mint a demokratikus társadalom alapköve.274 

Az AB határozatainak tartalmából az derül ki, hogy a kommunikációs jog 
anyajogának nem a kommunikáció vagy a kifejezés szabadságát, hanem a 
véleménynyilvánítást tekinti. Fontos megjegyezni, hogy ennek a valós indoka az a 
kényszerhelyzet volt, hogy a rendszerváltó Alkotmány a kifejezés szabadságát 
nem deklarálta,275 az AB pedig kötve volt az Alkotmányban rögzített 
alapjogokhoz, annak keretein nem terjeszkedhetett túl. Azonban a döntésekben, 
illetve azok indoklása során több alkalommal kitér a kommunikáció és a kifejezés 
szabadságára, azok szerepére, így mutat utat a jogalkotóknak és 
jogalkalmazóknak. 

c) Neves alkotmánybírónk, Ádám Antal véleménye szerint a kommunikációs jogok 
csoportjába tartozó jogosultságok (a lelkiismereti, a vallás, a tudomány, a 
m vészet, a tanulás, a tanítás, a tüntetés stb. jogának) a lehet  legszélesebben értett 
kommunikációnak, azaz bármely tartalmú döntés, bármilyen formában történ  
kifejezésének a szabadságát garantálják.276  

Meglátása szerint, a kommunikációs jogok körébe tartozó egyes jogosultságok 
átfogó kategóriájaként a véleménynyilvánítás szabadsága helyett indokolt a 
tartalmilag általános érvény  kifejezés szabadságról (freedom of expression) 
beszélni, hisz ennek �keretében bárki nemcsak véleményt nyilváníthat, hanem 
véleményt tartalmazó vagy nem tartalmazó tájékozottságot is szerezhet, és ilyen 
információkat terjeszthet.�277 Az alkotmánybíró szerint, így a 
�véleménynyilvánítás szabadsága helyett szerencsésebb a kifejezés szabadságát a 
kommunikációs jogok genus proximusának min síteni. A vélemény ugyanis akár 
tudatos, akár reflexszer , de mindenképpen állásfoglalást jelent. A kifejezés szó 
igénybevétele azonban alkalmas nemcsak a saját, hanem mások véleményének, 
vagy puszta tény, esemény, jelenség közlésének jelzésére is. A kifejezés szó nem 
sz kül le a szólásra, hanem magába foglalja a gondolat, a vélemény, a 
meggy z dés, az információs adat, a hit, az intuíció, az érzés kifejezési 
módozatainak és eszközeinek szinte felsorolhatatlan sokféleségét.�278 Ádám 
kifejti, hogy az emberi méltóság mell zhetetlen és kiemelked  szerepe folytán 
jelölhet  meg a kifejezés el kel  helye az alkotmányi értékhierarchiában.279 

 
273AB határozatot idézi: Gálik Mihály � Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó, Budapest, 2005. 58. 
27436/1994. (V. 24.) AB határozat. 
275Ádám Antal ny. alkotmánybíró nyilatkozata-PhD konzultáció, PTE ÁJK, Pécs 2014.05.14. 
276Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Osiris, Budapest 1998. 27., 84. 
277i.m. 82. 
278i.m. 27., 82. 
279Az emberi méltóság kimerít en szinte felsorolhatatlan szerepköre, különösen pedig a személyiség 
kibontakoztatásában, a közvélemény alakulásában, az alapjogok érvényesülésében, az ember társadalmiságának 
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Álláspontjaként rögzíti továbbá, hogy a kommunikációs jogok a 
szabadságjogok egy csoportja. Ezek alkotmányi szabályozásában280 érzékelhet  
egyrészt a tudományos és m szaki fejl dés következtében, másrészt az embert, a 
közösségeket, a társadalmat, a békés nemzetközi együttm ködést, az államhatalom 
korlátozását, a visszaélések megakadályozását szolgáló emberi és állampolgári 
alapjogok katalógusának gyarapítására, az egyes jogok tartalmának, 
biztosítékainak és korlátainak minél egzaktabb kidolgozására és normatív 
meghatározására irányuló nemzeti és nemzetközi er feszítések. Ezek 
eredményeként a kifejezés szabadsága fogalomkörébe es  konkrét jogok fajtái, 
tényleges tartalmi összetev i és biztosítékai folyamatosan gazdagodnak, és nem 
ritkán a korlátok is a kifejezésszabadság egyes alakzataihoz igazodva nyernek 
rögzítést.281 A kifejezés szabadsága átfogó fogalomkörébe es , vagy ahhoz 
kapcsolódó nevesített alapjogok és szabadságok szaporodása és tartalmi 
gazdagodása kölcsönösen feltételezési viszonyban állnak azoknak a céloknak, 
szerepeknek, funkcióknak felismerésével, amelyek megvalósulását, gyakorlását a 
nemzetek, a népek, a nemzetközi, vagy szupranacionális szervek, az állam, a 
politika és érdekképviseleti szervek, a köztestületek, más szervezett közösségek és 
az egyének is ésszer  közösségi és egyéni érdekek szolgálatában igyekeznek 
el mozdítani. A kifejezési jogok cél és eszköz jellege következtében, vagyis annak 
a sokrét  összefüggésnek alapján, amely a kifejezési jogok és egyéb alapjogok 
gyakorlása, valamint a kifejezési jogok és legális emberi, politikai, közösségi, 
társadalmi, állami törekvések megvalósítása között fennáll, különös védelem és 
mérsékelt korlátozás, vagyis sajátos kezelés illeti e jogokat.�282 

d) Halmai Gábor jogtudós álláspontja szerint a kifejezés szabadságának történeti 
fejl dése �átfogó kommunikációs szabadság igényévé terebélyesedett,�283 és a 
�kommunikációs jogok köre � még a legsz kebb értelmezés szerint is � 
meghaladja a kifejezés szabadságát biztosítani hivatott jogokat.�284 

A kommunikációs jogok körében tárgyalja a kifejezés szabadságát, a 
véleménynyilvánítás szabadságát, szólás- és sajtószabadságát, az információ 
szabadságát, a m vészi, irodalmi és tudományos alkotás szabadságát és 
tanításának szabadságát. Azonban egyrészt e jogok körét kiterjeszt en értelmezi, 
mivel a gyülekezés szabadságát és az egyesülés szabadságát is a kommunikációs 

 
megvalósulásában betöltend  szerepe okán. Vö.: Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Pécs, 1999. 
180. 
280Az alaptörvény, mint - a legfels bb normatív er vel megállapított - alapértékek rendszere keretet alkot és 
egyben lehet ségek rendkívül sokirányú és kiterjedt dimenzióit nyitja meg. Az Alaptörvénynél alacsonyabb 
hierarchiai fokozatú jogszabályok, els sorban a (sarkalatos) törvények, egyrészt részletezhetik az alkotmányi 
értékek tartalmát és érvényesülésük módozatait, másrészt az alaptörvényi értékeket nem sért , új jogi értékeket 
és ezek által szolgált, illetve védett tárgyköröket jelölhetnek meg. [..] Az alapértékek alkotmányi meghatározása 
tehát nem zárja le, hanem az egyes értékek tartalmi sajátosságai révén kifejezetten megkönnyíti, s t serkenti az 
értékfejleszt  és értékvéd  aktivitást. Vö.: Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Pécs, 1999. 175-
176. 
281Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. JPTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 1999. 83. 
282i.m. 84. 
283Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994. 110. 
284i.m. 115. 
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jogok körébe sorolja, a médiumok útján történ  véleménynyilvánítás mellett. 
Meglátása szerint, �a gyülekezés és egyesülés szabadsága, [...] a gy lések és az 
egyesülések változatos formái is arra szolgálnak, hogy az egyén és csoportjaik  � 
kifejezve érdekeiket � kommunikálnak a társadalom többi részével.�285 Másrészt 
megszorítóan közelíti meg, mivel a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadságot 
nem tekinti a kommunikációs jogok részének. A lelkiismereti, vallás, világnézeti 
meggy z dést egyfajta szélesebb értelemben vett véleménynek tekinti. Más 
megközelítésben speciális alapjogként határozza meg a lelkiismereti és 
vallásszabadságot a kifejezés szabadsághoz képest, és ehhez hasonló a viszonya a 
gondolatszabadságnak.286  

Véleménye szerint a mai alkotmányok egy része a gondolatszabadságot vagy 
egyáltalán nem említi, vagy � miként alkotmányunk � a lelkiismereti és 
vallásszabadsággal együtt tárgyalja. Állítása, hogy a �gondolatszabadságot nincs 
okunk a kommunikációs szabadságok közé sorolni, hiszen � hasonlóan a 
lelkiismereti meggy z déssel � a gondolat kifejezése, kommunikálása nem 
fogalmi eleme a jognak. Ráadásul � ellentétben a véleményekkel � a gondolat 
korlátozása lehetetlen, ami alkotmányos védelmét is értelmetlenné teszi.�287 

A kommunikációs jogok közös sajátosságaként rögzíti, hogy a védelmi jelleg � 
az állami beavatkozás ellen � e jogok negatív (status negatívus), a részvételi � az 
egyén aktív részvétele a közügyekben � pedig a pozitív (status positívus) 
szabadság voltára utal.  E kett s jelleg általános elismertsége mellett, e jogok 
szerepének megközelítésében vannak, akik a kifejezésszabadság individuális 
(szubjektív), és vannak, akik a társadalmi folyamatban betöltött (objektív) súlyát 
hangsúlyozzák. Ennek megfelel en egyesek a jogalanyok körébe tartózónak a 
kifejez  egyént (szubjektív megközelítés), mások a megnyilvánuló egyén, 
közösség és a kifejezések címzettjeit (objektív megközelítés) is jogalanynak 
tekintik.288 Halmai nem osztja ez utóbbi véleményt, mivel a kommunikációs jogok 
a kifejez  egyén és közösség számára biztosítanak jogot a nyilvánosságra, és a 
kommunikáció tömegessé válásából még nem következik a közönség (címzett) 
jogalannyá válása.289  

A kifejezésszabadság korlátainak tárgyában megállapítja, hogy önmagában a 
véleményszabadság alkotmányi korlátozásának módja nem árul el mindent arról, 
hogy mekkora a kifejezés szabadságának terjedelme, hisz e szempontból az állam 
által a kifejezésekkel szemben védelemre érdemesnek tartott értékeknek van 
jelent sége. 

A védend  értékek � mint korlátok � négy csoportját lehet körvonalazni: az 
állami érdekek (küls -bels  állambiztonság, közjogi méltóságok és állami 
szimbólumok védelme) a társadalom egészének az érdekei (közerkölcs, közrend), 

 
285Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Könyvkiadó, Budapest, 2002. 11. 
286Halmai Gábor: A kifejezés szabadsága az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Alkotmány és Jogpolitikai 
Intézet (COLPI), Budapest, 1996. 11. 
287Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Könyvkiadó, Budapest, 2002. 20.  
288Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994. 121. 
289i.m. 117-118. 
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a csoport-érdekek (faji, etnikai, nemi, vallási diszkriminatív megnyilvánulások 
tilalma), és a magánszféra érdekköre (személyiségi jogok, a vállalkozások jó 
hírneve és a titkok köre).290  
 
5.1.2. A kommunikációs jogok a nemzetközi jogirodalomban 
a) A hazai alkotmányos berendezkedésre nagy hatással bíró német jogirodalomban 
találkozhatunk el ször a kommunikációs szabadság, a kommunikációs jogok 
fogalmi és tartalmi megközelítéseivel. E jogok körébe sorolják a 
véleménynyilvánítás szabadságát, a lelkiismereti és vallásszabadságot, a 
gyülekezés, az egyesülés szabadságát, a sztrájkjogot, a kutatás, tanítás, a tanulás 
szabadságát, a m vészet szabadságát, az információs szabadságot és a 
médiaszabadságot,291 amelyek együtt alkotják a kifejezés szabadságát.292 E 
szabadságjogok közül a véleményszabadságról, annak egyes funkcióiról a német 
Alkotmánybíróság kimondta: �A szabad véleménynyilvánításra vonatkozó 
alapjog, mint az emberi személyiség legközvetlenebb kifejez dése a 
társadalomban, az egyik legfontosabb emberi jog [�]. A szabad, demokratikus 
államrend számára egyenesen konstituáló, mivel ez teszi lehet vé az állandó 
szellemi vitát, a vélemények harcát, ami a szabad, demokratikus államrend 
életeleme. Bizonyos értelemben ez minden szabadság alapja [�].�293 

b) Más európai országokban is alkotmányosan védett a kifejezés szabadsága, és 
annak köre. Így pl. a román Alkotmány 30. szakasza szavatolja a szabad kifejezést. 
Ez mint alkotmányos jog �sérthetetlen�. A demokrácia lényegéhez tartozik, hogy az 
állampolgárok kifejezhessék véleményüket, meggy z déseiket él  szóval 
(szólásszabadság) vagy a sajtó útján (sajtószabadság). �Ennek értelmében bármely 
személy, beleértve a médiumokat is, szabadon kifejezheti gondolatait, 
véleményét és hitvallását él  szóval, írásban, képek és hangok útján vagy más 
tömegkommunikációs eszközökkel. A szólásszabadság nem korlátozott intim, családi 
körben, általában magán környezetben, csupán az erkölcsi szabályok és az illend ség 
betartása kötelez . Nyilvános környezetben azonban jogi korlátai vannak, [�] a 
kifejezés szabadságát mások szabadságjogai és a közérdek védelmének szükségessége 
korlátozzák. A korlátozás mértékének azonban szavatolnia kell a személyek 
szabadságjogait a demokratikus társadalom körülményei között.�294 A  nyilvánosságot 
(publicitate) szabályozó  törvény295 �megtiltja az olyan hirdetéseket, reklámokat, 
amelyek félrevezet ek; túl gyenge (szubliminális) ingerekkel a tudatalattit célozzák, 

 
290Halmai Gábor: A kifejezés szabadsága az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Alkotmány és Jogpolitikai 
Intézet. (COLPI), Budapest, 1996. 12-13. 
291von Mangoldt, H. � Klein, F. � Starck, Ch. (Szerk.): Kommentar zum Grundgesetz. München, Franz Vahlen, 
2010. 517-669., Udvary Sándor: A médiaszabályozás alkotmányos alapjai, a kommunikációs alapjogok. In: 
Magyar és európai médiajog. (Szerk: Koltay András � Nyakas Levente.), Complex Kiadó, Budapest, 2012. 130. 
292Luhmann, Scholzl, Habermas (stb.) tudósok elképzeléseit lásd részletesen In: Halmai Gábor: A 
véleményszabadság határai. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest 1994. 111-112. 
293BVerfGE 7. 198. (1958) a Lüth-ügyben hozott döntés. 
294Dr'áganu, in Muraru 1999. 82. Idézi: Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-
Ciuc, 2010. 54. 
2952000. évi 148. törvény. 
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amely kés bb a kívánt viselkedést válthatja ki; az emberi méltóság és közerkölcs iránti 
tiszteletet sértik; faji, nemi, nyelvi, társadalmi eredetre, etnikai vagy nemzeti identitásra 
épül  diszkriminációt tartalmaznak; a vallási és politikai meggy z déseket támadják; a 
személyek imázsának, becsületének, méltóságának és magánéletének okoznak kárt; 
kihasználják a személyek babonáit, hiszékenységét vagy félelmeit; veszélyeztetik a 
személyek biztonságát vagy er szakra buzdítanak; bátorítják a környezetre ártalmas 
viselkedést; el segítik az olyan javak vagy szolgáltatások kereskedelmi forgalmazását, 
amelyeket nem a törvényes el írások betartásával állítottak el  vagy szerveztek.�296 

c) Az Európai Unió konzekvensen használja, és kiterjeszt en értelmezi a kifejezés 
szabadságát, melynek nyomatékot adott legutóbbi kommunikációs 
iránymutatásában is. A tagállamok szakminisztereit tömörít  uniós intézmény, az 
Európai Unió Tanácsa 2014-ben új iránymutatást fogadott el az Emberi jogok 
irányelvei az online és offline kifejezés szabadságáról,297 amely a tárgykörébe 
tartozó korábbi irányelveket meger síti, egyben leszögezi, hogy ezek csak 
közösen, az EU egyéb irányelveivel összhangban értelmezhet k. Az iránymutatás 
kimondja, a vélemény és kifejezés szabadsága minden ember alapvet  joga, 
amellett, hogy e jog nélkülözhetetlen az egyén méltósága és kiteljesedése 
szempontjából, a demokrácia, a jogállamiság, a béke, a stabilitás, a fenntartható, 
inkluzív fejl dés és a közügyekben való részvétel és más emberi jogok 
érvényesülésének az alapkövét is jelenti. Így az államoknak kötelessége a kifejezés 
szabadságához való jog tisztelete és védelme.298  

A Tanács külön közleményben is hangsúlyozta, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadsága elengedhetetlen számos más emberi jog gyakorlásához, amilyen 
például a gyülekezési jog, a gondolat, a lelkiismeret, a vallás szabadsága.299 �Az 
önkifejezés és a média szabadsága nélkül nem lehetséges, hogy az állampolgárok 
tájékozottak, aktívak és elkötelezettek legyenek.�300Az EU meggy z dése, hogy 
minden emberi jog az interneten is védend , és ez különösen igaz a 
szólásszabadságra. A technológiai fejl dés, a kommunikáció új eszközei, 
platformjai ugyanis új lehet ségeket és új kihívásokat is teremtettek.301 �Az EU 
határozottan ellenzi az internet vagy az új médiumok bármiféle indokolatlan 
korlátozását.�302 Az iránymutatás definíciók sokaságát tartalmazza, amely 
garantálni hivatott a kifejezés, véleményalkotás, az információ igénylésének és a 
vélemények közzétételének és terjesztésének szabadságát. Ezek közt leszögezi, 
hogy �a kifejezés és véleménynyilvánítás szabadsága a vélemény minden formáját 
védi, mely magába foglalja a társadalmi, a politikai, a tudományos, a történelmi, 

 
296Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 56. 
297Council of the European Union: EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline. 
Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 12 May 2014, az irányelvet lásd: www.eucrea.hu, Letöltés: 
2015.01.20. 
2989647/14. (12.05.14.) EU - Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline � 
direction I. A. 1.,1. point, www.consilium.europa.eu. www. eucrea.hu, Letöltés: 2015.01.20. 
299EU-iránymutatás az internetes szólásszabadságról. Pesti Ügyvéd, 2014. 5. sz. 24. 
300EU-irányelv a kifejezés szabadságáról. www.eucrea.hu, Letöltés: 2014.05.12. 
301EU-iránymutatás az internetes szólásszabadságról. Pesti Ügyvéd, 2014. 5. sz. 24. 
302EU-irányelv a kifejezés szabadságáról. www.eucrea.hu. Letöltés: 2014.05.12. 
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erkölcsi és vallási jelleg  véleményt. A tagállamok nem írhatnak el  kivételeket és 
korlátozásokat a véleménynyilvánítás szabadsága terén.�303  

A kifejezés szabadsága magába foglalja annak szabadságát is, hogy bármilyen, 
másoknak átadható adatot és gondolatot kifejezzünk és terjesszünk, bármilyen 
formában304 és bármilyen módon, eszközzel, mint akár a média közvetít  
segítségével. E szabadsághoz való jog eleme az információk keresésének és 
megismerésének a szabadsága is, mely a demokratikus kormányzás egyik 
kulcseleme, hisz a részvételi demokrácia lehetetlen, ha az emberek nem jutnak 
hozzá megfelel  módon az információkhoz.  

A kifejezés szabadsága kiterjed olyan kifejezési módokra, mint például adott 
személy személyes vagy a köz ügyeinek véleményezése, a korteskedés, az emberi 
jogokról folytatott vita, az újságírás, a tudományos kutatás, az etnikai, kulturális, 
nyelvi vagy vallási identitás kifejezése,305 �és a m vészeti kifejezés, a reklám vagy 
tanítás. Beletartozik még a választási kampányok idején végzett politikai vita és 
hirdetés is.�306A kifejezés történhet szóban, írásban, jelbeszéddel, valamint 
nonverbálisan, például képek és m vészi tárgyak formájában, és e kifejezésmódok 
mindegyike védelmet élvez. A véleménynyilvánítás eszköze lehet könyv, újság, 
szórólap, plakát, banner, illetve bármilyen audiovizuális, elektronikus és 
internetalapú kifejezési forma.�307 

Az iránymutatás az állam kötelességévé teszi nemcsak a védelmet, a tiszteletet, 
hanem e jogok érvényre juttatását is. Kiáll a kifejezés szabadságához való jog 
szigorúan szabályozott korlátozása mellett. Az csak jól meghatározott 
körülmények fennállása esetén, törvényileg korlátozható, ami nem 
veszélyeztetheti a jogot magát, mivel a jog és a korlátozás, a norma és kivétel 
közötti viszony nem fordítható meg.308 A korlátot kimondó törvénynek mindenki 
számára hozzáférhet nek és egyértelm nek kell lennie (a jogbiztonság, a 
kiszámíthatóság és az átláthatóság elvi követelménye). Célja csak más jogainak, jó 
hírnevének, vagy az állambiztonság, a közrend a közegészség, közerkölcs védelme 
(legitimitás elve), a szükségesség-arányosság elvének biztosítása mellett.309 

 
303Council of the European Union: EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline. 
Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 12 May 2014, 3., www.eucrea.hu, Letöltés: 2015.01.20. 
304Handyside v. the United Kingdom, ECtHR Judbment, 7. December 1976, paragraph (49)/ Handyside kontra 
Egyesült Királyság, az Emberi Jogok Európai Bírósága 1976. december 7-i ítéletének 49. pontja/, Council of the 
European Union: EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline. I. A. paragraph 
(17) 4. / Az EU emberi jogi iránymutatásai az online és offline kifejezés szabadságáról/ Foreign Affairs Council 
meeting, Brussels, 12 May 2014. 4., www.eucrea.hu, Letöltés: 2014.05.12. 
305Document of the Coenhagen Meeting of the Conference on the Human Bimension of the CSCE, 1990, 
paragraph (32) / -Az Európai Biztonsági és Együttm ködési Értekezlet emberi dimenzióról szóló 
konferenciájának koppenhágai ülésszakán elfogadott dokumentum (1990, 32. pont)./ Council of the European 
Union: EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline. I. A. paragraph (17) 4., / 
Az EU emberi jogi iránymutatásai az online és offline kifejezés szabadságáról�/ Foreign Affairs Council 
meeting, Brussels, 12 May 2014. 4., www.eucrea.hu, Letöltés: 2014.05.12. 
306i.m. 
307i.m. (18) 4. 
308i.m. (19) 7. 
309i.m. (20) 8. 
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Kiemeli a hatékony garanciák nyújtásának, a jogalkalmazó szervek 
függetlenségének, az állami beavatkozásmentesség követelményét. 

d) Amerikai Egyesült Államokban a pragmatikus jogirodalom nem használja a 
kommunikációs szabadság gy jt fogalmat, helyette a kifejezés szabadsága 
összefoglaló kategóriát használják.310 Az Els  Alkotmánymódosítás és 
alsóbbrend  normák a kifejezés szabadságának intézményét széleskör en 
védelmezik, melynek az alábbi, négy f  okát jelölik meg: 

1. az igazság kiderítésének fontossága; 
2. a választók informáltsága a demokratikus kormányzat el feltétele; 
3. ennek a szabadságjognak a biztosítása stabilizálja a társadalmat; 
4. az önkifejezéshez f z d  alapvet  emberi jog biztosítása.311 

Az Els  Alkotmánymódosítás megtiltja a kormányzatnak, hogy akár a 
magánszemélyek, akár a szervezetek szabad szólását korlátozza. Az Els  
Módosítás nyilvánvalóan védi a szónoklat szabadságát, de ennél tovább is megy. 
Ez ugyanis magában foglalja azt is, hogy senki nem kényszeríthet  a beszédre. A 
szólásszabadság akkor biztosítja a demokratikus m ködést, ha egyúttal a közönség 
jogai is védve vannak. A beszédek meghallgatásához való jog magában foglalja 
azt is, hogy a meghallgatásra sem kényszeríthet  senki. A szabad kifejezés 
védelme magában foglalja az olyan kifejez  jelleg  akciókat, demonstratív 
tevékenységeket is, mint pl. a zászlóégetés.312 

Ugyanakkor nem zárja ki a kifejezés szabadságának a magánjogi viszonyokban 
történ  korlátozását. Így a verbális önkifejezés sem esik abszolút védelem alá, pl. 
nem engedi meg, hogy valakinek a kivégzését megrendeljük. A kifejezésszabadság 
mértékét nem csupán a helyszín jellege és elhelyezkedése határozza meg, hanem 
az is, hogy ki nyilvánít véleményt és kinek a szervezése (szponzorálása) alatt, 
illetve, hogy a szervez nek milyen mérték  befolyása lehet a tartalomra. A 
közterek, parkok, utcák tipikus példái és színterei a nyilvánosságnak, így ilyen 
helyeken tipikusan magasabb szint  a kifejezés szabadsághoz való jog védelme. 
Ezeken a platformokon nem lehet a kifejezésszabadságot korlátozni csak azért, 
mert egy egyébként befolyásos hivatalnok erre alapot lát, kivéve, ha az a 
közszemérmet sérti, vagy a kifejezés egyéb módon b ncselekményt valósít meg. 
Önmagában azonban az, hogy a helyszín köz- vagy magántulajdon tárgyát képezi, 
szintén nem határozza meg a védelem mértékét. Ilyen szempontból min sülhet a 
magánterület is a köznyilvánosság terepének és fordítva. Egy bevásárlóközpont 
pl., ami magántulajdon, ugyanúgy nyilvános helynek számít, mint a nyílt utca. Az 
amerikai polgárok alapvet  joga, hogy az utcákon és egyéb köztereken szabadon 
kommunikáljanak, de ennek szabályozása alkotmányos közérdek. A kifejezés 
szabadsága nem abszolút jog, ezért fontos, hogy érvényesülése ne sértse az egyéb 

 
310Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994. 110-111. 
311Caristi, D. � Davie, W.: Communication Law. Electronic Publishing Services. United States of America, New Jersey, 
2012. 
312i.m. 
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alkotmányos elveket, a szabályozás technikája azonban nem lehet korlátozó vagy 
tiltó. A helyszín, az id  és a mód alapján a kifejezést szabályozhatja a kormányzat, 
amíg az alkotmányos kereteket, és az egyéb helyi szokásjogot ez nem sérti. 313 

Amerikában a kifejezésszabadsággal kapcsolatos jogok alanyi körét szélesen 
értelmezik, e jog alanyának tekintik a kifejez t (magánszemély, szervezet) és a 
közönséget egyaránt.314 
 
5.2. A kommunikációs szabadság mint alapszabadság 
 
A bemutatott megközelítéseknél láthattuk, hogy vannak eltérések, amelyek abból 
adódnak, hogy az egyes álláspontok némileg eltér en ítélik meg az alapjogok 
jelent ségét, szerepét, jogi kapcsolódásait, fogalmi komponenseit a szabad 
kommunikáció (kommunikációs folyamat, kommunikációs tevékenységek stb.) 
biztosításában. Ennek ellenére a kommunikációs jog alapfogalmainak, a 
kommunikációs alapjogok körének megközelítései azonos irányba mutatnak.  

Meglátásom szerint a kommunikációs jog alaptörvényi status quo-jának 
kiindulópontját az emberi jogok képezik, hisz az alkotmányi jogok alapvet  célja 
az ember cselekvési szabadságának, az ember vagy az emberi csoportok 
autonómiájának védelme, a küls , korlátozó315 (akár egyéni, akár szervezeti vagy 
állami) beavatkozásokkal szemben. Ezek közt kiemelten az emberi méltóság 
alapjoga, és korunkban a kommunikáció szabadságának biztosítása, amely 
valamennyi jogelvet (els , második, harmadik és negyedik generációs), 
alkotmányi jogot és alaptörvényben rögzített kötelezettséget, illetve a jogállami 
berendezkedést érinti, és a kommunikációs részjogok körének valamennyi elemét 
felöli. Már csak azért is, mivel a személyi cselekvések kommunikációs 
megnyilvánulásának tárháza rohamosan b vül, ezzel új és új értelmet ad az egyes 
alapjogok (részjogok) tartalmának. A számtalan új kommunikációs élethelyzet és 
jogviszony egyrészt új részjogok születését hívja életre, amelyek igénylik az önálló 
nevesítést, másrészt generálja a meglév  rendszerek újragondolását, ezért egyre 
szélesebb körben kell gondolkoznunk, hisz a jöv  évtizedekben ez csak tovább 
b vül, és az alapjogokkal való kapcsolat-, és összefüggésrendszere tovább 
fejl dik.  

Nem elhanyagolható tényez , hogy a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális 
(stb.) szférában integrált kommunikáció zajlik, ennek jogi követése integrált jogi 
gondolkodást és szabályozást kíván. Mindezek folytán paradigmaváltásra van 
szükség. Az alapjogok, kötelességek és korlátok megközelítésének újragondolását, 
új rendszerezését igényli, mind a jogalkotók, mind a jogtudósok részér l. Oly 
módon, hogy a kommunikációs jog alkotmányi szint  jelenlétét az emberi és 
állampolgári jogok, valamint a jogállami berendezkedés teljes rendszerében kell 

 
313i.m. 
314Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994. 119. 
315Kukorelli István alkotmánybíró is ezt a véleményt osztja. Vö.: Kukorelli István: Alkotmánytan. Osiris, 
Budapest, 1998. 121. 
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vizsgálni, azt nem lehet lesz kíteni a kommunikációs jogok �klasszikus� körére, 
hisz vannak, amelyek közvetlenebbül, és vannak, amelyek távolabbról 
kapcsolódnak a kommunikáció szabadságához, de egyaránt hatással vannak 
érvényesülésére. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek mindegyikének a magját az 
emberi méltóság � a több mint 30 összetev b l álló � alapjoga képezi. Az 
alkotmányi értékhierarchia csúcsán álló316 emberi méltóság három összetev  
csoportot (a személyi önrendelkezési jogot; az önkifejezés, a személyiség 
kibontakoztatásához és magatartásának szabadságához való jogot, valamint a 
magánszféra védelméhez való jogot) magába foglaló általános, szubszidiárius 
személyiségi alapjog.317 Ebb l minden alapjog � köztük a kommunikáció 
szabadság � egyaránt levezethet . Az emberi méltóság és a kommunikációs 
szabadság közvetlen és szoros összefüggését több nemzetközi dokumentum és 
alkotmánybírósági döntés318 támasztotta alá.  
 
5.2.1. A kommunikációs szabadság 
5.2.1.1. A kommunikációs szabadság fogalmi köre 
A kommunikációs szabadság fogalmi körének tisztázása érdekében nem 
mell zhet  a kommunikáció-, a kifejezés- és a véleménynyilvánítás-szabadság 
viszonyának, összefüggéseinek vizsgálata. 

Az Alkotmánybíróság kommunikációs jogok �anyajogának� a 
véleménynyilvánítás szabadságát (freedom of opinion) nevezte meg. Ahogy erre 
már utaltam, az alkotmányi keretek ezt biztosították. A nemzetközi 
terminológiában azonban a kifejezés szabadságát (freedom of expression) tekintik 
szélesebb kategóriának. Meglátásom szerint megalapozatlanul min sítette az AB 
átfogó jogosultságnak a véleménynyilvánítás szabadságát, még ha ezt, az a 
kényszerhelyzet diktálta is, hogy az Alkotmány nem tartalmazta a 
kommunikációhoz való jogot, hisz az önálló alaptörvényi nevesítés nélkül is 
levezethet  az emberi méltóságból. A kifejezés szabadsága szélesebb tartalmú 
fogalmi kategória, mint a véleménynyilvánítás szabadsága. A kifejezés szabadsága 

 
316Ez megkérd jelezhetetlen els bbség, ugyanakkor az egyéb értékek állandó rangsorba nem helyezhet ek, azok 
változnak. Az alkotmányi értékek ugyanis rendkívül sokféle, pontosan el re nem látható jelleg  és tartalmú 
kapcsolatba kerülhetnek egymással. A helyzetfügg ség az alkotmányi értékek esetében is egyrészt a 
körülmények, különösen pedig saját kapcsolódásaik, viszonyulásaik és kombinációik sokféle változatát és 
ennek következtében egymás iránti enged  vagy késztet  szerepük változékonyságát rejti magában. Egymás 
hatásfokát növel , módosító vagy korlátozó kapcsolódásaik alkotmányosságának megítélése csak az 
összefüggések, a hazai és nemzetközi min sítési, értékelési kritériumok körültekint  és szakszer  
alkalmazásával érhet  el. Az ilyen igény  mérlegeléshez alkalmazzák az európai alkotmánybíróságok és a 
strasbourgi alapjogi ítél  szervek az olyan általános értékelési ismérveket, mint a szükségesség, arányosság, 
alkalmasság, tárgyilagosság, ésszer ség, jogbiztonság, világos és súlyos veszély, körülhatárolt vagy kell  
id tartam, továbbá az állambiztonság, a közrend, a közbiztonság, a köznyugalom, a közerkölcs, a közegészség, 
a nemzetgazdasági érdek, a közérdek stb. szolgálata és védelme - állapítja meg Ádám Antal professzor, a 
�Bevezetés a közjogtanba.� c. könyvében. PTE ÁJK, Pécs 1999. 181. 
317Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2007. 317.  
318Az AB megfogalmazása szerint, különös szerepe van a személyiség kibontakoztatásában, a közvélemény, a 
nyilvánosság alakulásában, az egyéb alapjogok érvényesülésében, az ember társadalmiságának 
megvalósulásában, e kiemelked  szerepe folytán jelölhet  meg a kifejezés [�] el kel  helye az alkotmányi 
értékhierarchiában, és igazolja kommunikációs szabadsággal közvetlen és szoros összefüggését. Vö: 34/1994. 
(VI. 24.) AB határozatban (ABH 1994. 177, 185). 
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nemcsak a szélesebb értelembe vett véleményt � amely tényt, valamely 
magatartásmódra, viszonyokra vonatkozó értékítéletet, hírt, információt, tudósítást 
(stb.), ezek közlését jelenti � hanem továbbítását, közlésmódját319 (stb.) is magába 
foglalja. A kifejezésszabadság olyan többlet jogokat, lehet ségeket biztosít, illetve 
összetev ket tartalmaz, miszerint a kifejez  nemcsak saját, hanem mások 
véleményét is kifejezheti, továbbíthatja és terjesztheti. A kifejezésszabadság részét 
képezi továbbá az információszabadság is, hogy adott személy hozzájusson minden 
információhoz, azt gy jtse, terjessze. Ezzel szemben a véleményszabadság 
sz kebb fogalomi tartománnyal rendelkezik. A kifejezésszabadság (komponensei 
közül) egyik összetev je a véleményszabadság. A véleménynyilvánítás, a közlés 
maga, a saját véleményalkotás és véleménynyilvánítás szabadságát védi, annak 
nem összetev  eleme az információszabadság. 

Álláspontom szerint a kifejezés szabadsága a kommunikációs szabadsággal 
rokon értelm  fogalom.  Lényegében a két terminus technikus egybeesik. A 
kifejezésszabadság azért terjedt el, mert a nemzetközi nyelvezetben gyakran 
használják a kommunikáció szabadság megjelölésére, de ez leginkább 
szóhasználat kérdése. Azonban gondolhatjuk úgy is, hogy a kifejezés szabadsága 
(freedom of expression) az egyén alanyi jogához, a szubjektív megnyilvánuláshoz 
áll közelebb, míg a kommunikációs szabadság (freedom of communication) a 
korszer  kommunikációs eszközök (objektív intézmény-, illetve eszközrendszer) 
igénybevételének lehet ségére helyez nagyobb hangsúlyt. Ily módon a 
kommunikáció szabadsága a kifejezések közvetítését, meg rzését (stb.) szolgáló 
technikai eszközöket, ezek igénybevételét, illetve kommunikációs eszközök 
végtelen változatát is jelenti, ami nem lezárt. A kommunikációs szabadságnak 
hatalmas eszközrendszere jött létre, még inkább az eszközök folytonos és 
robbanásszer  fejl dése érzékelteti azt, hogy határok nincsenek, a változatok, a 
megnyilvánulások vég nélküliek. Ezáltal akár gondolhatjuk úgy is, hogy a 
kommunikáció szabadsága ennyiben tágabb fogalmi kategória. 

Értekezésemben konzekvensen a kommunikációs szabadság fogalmát 
használom átfogó fogalmi kategóriaként.320 Nemcsak azért, mert korszakunk 
sajátossága, hogy az új kommunikációs-információs eszközök használata térben, 
id ben megsokszorozza a közlést, a kommunikáció lehet ségét. Újszer sége, hogy 
a szabad kommunikáció mellett, a kommunikációs eszközök szabadságát is 
garantálja adott társadalomban. A tartalmi köre képes a legszélesebb 
spektrumban átfogni az egyre b vül  kommunikációs alapjogokat, 
jogosultságokat és lehet ségeket, valamint az egyéb alkotmányi normatívák 
kommunikációval fennálló kapcsolódásait. Hangsúlyozom, hogy a 
kommunikációs szabadság fogalmi körét is kiterjeszt en kell értelmezni, nemcsak 
az alapjogi és alkotmányi értékhierarchiában elismert kiemelt helye és védelme 
miatt, hanem kiemelked  társadalmi jelent sége, az alkotmányi 

 
319Mint akár a hanghordozás, de a közlés helyét és idejét is. 
320Ez illeszkedik a hazai jogirodalom és az Alkotmánybíróság által intézményesített hazai fogalomhasználathoz. 
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részjogosítványainak, a tartalmi elemeinek és megnyilvánulási alakzatainak, 
valamint eszközrendszerének folyamatos gazdagodása folytán.  

A kommunikációs jog alapszabadsága a kommunikációs szabadság, amely a 
kommunikációs jog, mint sajátos, fejl d , sui generis jogágazat kereteit adja meg, 
és jogdogmatikai egységét biztosítja. A nemzetközi dokumentumok egyez en 
utalnak arra, hogy a kommunikációs szabadság � illetve azokból levezethet , 
kommunikációs jogok � mindenkit megillet  alapvet , univerzális emberi jogok.321 
A kommunikáció szabadsága olyan alkotmányi alapfogalom, mely a legtágabb 
értelemben biztosítja és védi a szabad kommunikációt, és annak szabad 
megnyilvánulását, eszközrendszerét, a kommunikáció tartalmára, formájára, 
módjára, megnyilvánulására, mibenlétére (stb.) tekintet nélkül. Az ennek 
összetev it képez  kommunikációs alap- és részjogokat kiterjeszt en kell 
értelmezni, valamint a b vül  kommunikációs élethelyzeteket és alakzatokat 
követ  új védelmi és részvételi kommunikációs jogokat véd  és garantáló 
jogintézmények b vítése szükséges. 
 
5.2.1.2. A kommunikációs szabadság tartalma 
A kommunikációs szabadság védelme kiterjed minden szélesebb értelemben vett 
kommunikációra, annak valamennyi megnyilvánulására és közvetít  eszközeire 
egyaránt. Ezáltal biztosítja a szabad kommunikációt, a társadalmi nyilvánosságot 
valamely társadalomban, valamint a vélemény, az információ és adat szabad 
áramlását világszerte. Mindez indokolja a kiemelt alkotmányos védelemben 
részesül  kommunikációs szabadság kitüntetett jellegét az emberi és az alapjogok 
hierarchiájában. 

A kommunikációs szabadság, az állam aktív védelme322 (egyben passzív 
tartózkodása) által biztosított kommunikációs jogosultságok minden személyt 
egyformán megilletnek.  Védett a szabad kifejezés (véleményalkotás és -
kinyilvánítás, -közlés stb.), annak el feltételét képez  információszerzés 
(tájékozódás) és továbbítás (tájékoztatás), ezek médiumokon keresztül történ  
közzététele, valamint megnyilvánulásai, és mindezek eszközrendszere, a 
mibenlétére, tartalmára, helyére, formájára, módjára vagy idejére tekintet nélkül. 
Hiszen, a kommunikáció szabadságának védelme a kommunikáció szabad 
megnyilvánulásainak biztosítására irányul. A kommunikációs szabadság 
megvalósulhat a jogalany aktív joggyakorlása (pozitív szabadság) vagy passzív 
tartózkodása (negatív szabadság) formájában. 

A kommunikációs szabadság összetev iként jelölhetjük meg, hogy a jogalany 
bármely módon, formájában, bárhol és bármikor, illetve eszköz által történ  
joggyakorlása útján: 

 
321Lásd részletesen �A kommunikáció normáinak kialakulása és története� fejezetben nemzetközi egyezmények 
fejl déstörténetét a 3. fejezetben. 
322Pl. jogalkotása, garanciális intézményrendszere, állami szervezetrendszere által. 
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- kifejezheti saját vagy mások gondolatait, érzéseit, elképzeléseit, 
benyomásait, véleményét, meggy z dését, hitét, híreit, tudósításait 
(tájékoztatás nyújt); 

- közlést, információt, adatot, üzenetet, alkotásokat gy jthet (tájékozottságot 
szerez); 

- ezekhez információt, adatot igényelhet (tájékoztatást kér);   
- mindezeket másokkal közölheti, környezetének továbbíthatja (tájékoztatást 

továbbít);  
- a jogérvényesítéshez szabad kommunikáció megvalósulását szolgáló 

kötelezések teljesítését követelheti (jogérvényesítés); 
- jogsérelem (kommunikáció korlátainak megsértésével, a kommunikációval 

okozott jogsértés) esetén a felel sség megállapítását (adott esetben 
kártérítést) igényelheti, és ez iránt eljárhat a jogorvoslati fórumok felé 
(jogorvoslat). 

Mindezzel szolgálja az önkifejezést, a közvélemény alakulását, a társadalmi 
részvételt, a jogállamiság, a demokrácia megvalósulását, az igazság keresését és 
szolgálatát, azaz a társadalom szabad kommunikációs rendszerének m ködését. A 
kommunikációs szabadság jogforrási elemeit képezik: 

- a már nevesített kommunikációs alapjogok, mint a gondolat, a szólás, a 
véleménynyilvánítás, a sajtó, az információ, a gyülekezés, az egyesülés, a 
m vészeti, az irodalmi és tudományos alkotás, az oktatás, a lelkiismeret, a 
vallás szabadsága; 

- a kommunikációs jelleg , önálló kommunikációs tartalmi elemmel bíró 
egyéb alapjogok, jogelvek, és  

- ezek megvalósulásának feltételéül, eszközéül szolgáló jogok és 
lehet sségek, illetve  

- jogok mellé társuló, annak inverzét képez  (korlátok, kötelezettségek, 
felel sségek) kommunikációs részjogosítványokkal bíró alkotmányi 
normatívák, valamint  

- az ezekb l származtatott alsóbb fokozatú kommunikációs szabályok, 
amelyek a szabad kommunikáció megvalósulását közvetlenül vagy 
közvetetten segítik el , esetleg indukálják. Mindezek együttesen alkotják a 
kommunikációs szabadság teljes körét. 

A kommunikációs jog normaelemei közt � a kommunikáció szabadsághoz 
köt d  viszonyuk alapján � alkotmányi szinten is megkülönböztethetünk primer 
(lex primaria) és secunder (lex subsidiariae) kommunikációs alaptörvényi 
normákat. Az adott alapjog els dleges alapjogi funkciójától, kommunikációs jogi 
jellegét l és az egyéb alkotmányi normák kommunikációs hatásaitól függ en lehet 
els dleges vagy másodlagos kommunikációs alapjog. Az ezek által alkotott 
konzisztens (egységes) rendszer részét képez  alapjogok (és kapcsolódásaik) közt 
er s interdependencia (kölcsönös függ ség) áll fenn. 
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A korunk jellemz  nemzetközi jogfejl désének hatására ezeknek az 
alapjogoknak és egyéb jogosultságoknak, kötelezettségeknek, ezek tartalmi 
részjogosítványainak további gazdagodása várható. Ezeket, a kommunikációs 
jelleggel vagy hatással bíró jogokat az Alkotmánybíróság elnevezésével élve, de 
azt szélesebb tartományban értelmezve, együttesen kommunikációs 
(alap)jogoknak nevezhetjük, melyek a kommunikációs jogág alkotmányi 
jogforrásait alkotják. 
 
5.2.1.3. A kommunikációs szabadság korlátai 
Az emberi méltóság által biztosított kommunikációs szabadságnak és az ebb l 
ered  jogosultságoknak igen kevés joggal szemben kell csak engednie. A 
kommunikációs szabadság azonban nem korlátlan, e szabadsághoz korlátok és 
kötelezettségek is társulnak. De közérdek, hogy a korlátozó törvényeket 
megszorítóan,323 a jogosultságokat a legtágabban értelmezzük, hisz a 
társadalomban a szabad kommunikáció csak így biztosítható.  

A jogkorlátozásnak több típusa van. A kommunikációs szabadságnak vannak 
általános, különös és büntet jogi, de vannak direkt és indirekt korlátai. A 
jogrendszerben megfogalmazott általános, különös és büntet jogi osztályozás 
szerinti korlátok a következ k. 

 Általános korlátai az állam (nemzet) biztonság, a közbiztonság, a 
köznyugalom, a közrend, a közerkölcs, a közegészség, a nemzet (gazdasági) 
érdek, a b nmegel zés, mások jogai, jó hírnév, becsület (pl. diszkrimináció 
tilalmának elve), bizalmas információk, bíróságok és más kontrollszervek 
tekintélye és függetlensége (stb.).  

 Különös korlátot képeznek a szektorális, illetve jogágazati szabályozásban 
megjelen  nevesített, különösen magánjogi (polgárjogi, szerz i jog, 
munkajogi stb.) speciális korlátok (pl. reklámjogban a reklámtilalmak). 

 Büntet jogi (szabálysértési) korlátot jelentenek a kommunikációs 
jogsérelmek törvényi szinten nevesített deliktuális szabályai. Ezek 
büntet jogi alakzatai a védett jogi tárgy és az elkövet i magatartás 
(tényállás) elemeiben különböznek egymástól. Fontos azonban kiemelni, 
hogy a nyilvánosság (médianyilvánosság megvalósulása) sok esetben 
tényállási elem.  

Mindezek közös sajátja, hogy a kommunikáció tartalmát (a kiemelten védett 
értéket) is korlátozhatják. 

Más típusú megközelítés szerint direkt, azaz nyilvános, és az indirekt, azaz 
közvetett vagy rejtett korlátok csoportja is felállíthatók. Direkt korlátot képeznek 
a következ k. 

 
32330/1992. (V. 26.) AB határozat. 
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 Jogalkotói korlát valósul meg azáltal, hogy az Országgy lés csak 
törvényben, és a jog lényeges tartalmát nem érintve fogalmazhat meg 
alapjogi korlátokat. 

 Alapjogi korlátot képeznek az alkotmányi jogelvek, alaptörvényi 
kötelezések (pl. tiltott tevékenység). De születhetnek oly módon is, ha az 
alapjogok illetve részjogosultságok közötti konfliktusok keletkeznek.324 
Ezeket � sok esetben � az AB (mint �láthatatlan alkotmányozó�) esetjoga 
rendezi. 

A kommunikációs jog érvényesülése azonban indirekt módon is korlátozható, 
mint például az alábbiak.325  

  Állami, hatósági korlátot jelenthet a kommunikációt nem közvetlenül érint  
állami intézkedés vagy döntés. Itt olyan esetekre gondoljunk, amikor a 
jogalkotói aktus (állami intézkedés, mint pl. internetadó, felügyeleti 
hatósági döntés, mint pl. aránytalanul nagy bírság, internetes felület törlése, 
elérésének lassítása) csak indirekt vált ki valamely kommunikációs korlátot 
vagy kötelezést. 

 Gyakorlási korlátot eredményezhet, ha adott helyzetben, a kommunikációs 
joggyakorlásra de iure jogosult személyt, de facto, valamely küls  
körülmény(ek) vagy más személy(ek) szándékosan akadályozzák 
kommunikációs jogainak gyakorlásában. A mindennapi életben 
leggyakrabban tapasztalható ilyen küls  korlát a függ  jogi helyzet, a 
nyomásgyakorlás, a manipuláció, a megtévesztés, az álhír (stb.) vagy ezek 
hatására megvalósuló önkorlátozás. 

  Fogalmi korlátot jelenthetnek egyrészt a fogalmi hiányok, a sz k vagy több 
módon értelmezhet  definíciók. Ezek lehet séget teremtenek a 
kommunikációs normák korlátozó, gyakorlati értelmezésére, amely 
gátolhatja e jogok gyakorlását, érvényesülését. Másrészt itt említend , hogy 
több, fontos kommunikációs alapjog (pl. sem a kommunikáció szabadságot, 
sem a kifejezés szabadságát egzaktan nem nevesíti Alaptörvényünk), illetve 
részjog (mint a kommunikáció valamely fontos, de nem elismert 
momentuma, pl. az objektív, valóságnak megfelel  állami tájékoztatáshoz 
való jog) de iure nem deklarált.  

 
324Ádám Antal professzor véleménye szerint, az alaptörvényben megjelen  alkotmányi értékek jelent s része 
�mellérendeltségi viszonyban áll egymással és tényleges érvényesülésük kedvez  vagy semleges hatást 
gyakorol egymás irányában. Az alkotmányi értékek viszonyát azonban gyakran a versengés jellemzi. Ennek 
folytán az is el fordul, hogy alkotmányi értékek megalapozott vagy nem megfelel  jogi szabályozásuk, 
végrehajtásuk, illetve gyakorlásuk során ütköznek egymással, korlátozzák vagy mérséklik egymás 
érvényesülésének hatásfokát. Az alkotmányossági viták többnyire épp az ilyen kollíziókból fakad. Az 
alkotmányossági viták eldöntéséhez többnyire az alkotmányi értékek alaptörvényi megfogalmazása, más 
esetekben az alkotmányi értékek valós helyzete, szerepe, tartalma vagy viszonya ad útmutatást.� Azonban több 
esetben a hazánkra is kötelez  nemzetközi egyezmények megállapításai könnyítik meg valamely alapjog 
helyzetének megjelölését. Vö.: Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Pécs 1999. 179-180. 
325Az indirekt korlátoknak nem közvetlen célja a tiltás, a kötelezés illetve a korlátozás, hanem burkolt, áttételes 
volta folytán, hatásait tekintve korlátozza a kommunikációs lehet ségeket. 
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  Tartalmi korlátozás léphet fel, ha a kommunikációs alapjog lényeges 
tartalmát érinti az indokolatlan és jogszer tlen jogalkotói korlátozás (mint 
pl. az Alaptörvény 4. módosítása). 

 Állami berendezkedésb l adódó korlátot jelenthet a demokratikus jogállami 
elvek hiánya vagy m ködési zavara, amely indirekt módon korlátozó hatást 
gyakorol a társadalmi kommunikációra, a kölcsönös feltételezettségük okán. 

A jogrendszerben megjelen  direkt (közvetlen) � indirekt (közvetett), ius � non 
ius, nyilvános (publikus) � rejtett (látens) korlátok egyaránt b vül  tendenciát 
mutatnak. Nemcsak a kommunikációs megnyilvánulások és eszközök 
sokszorozódásának vagyunk tanúi, hanem a joggal vagy magával a 
kommunikációval való visszaélés gyakoriságának, markáns növekedésének is. 
Ezek visszaszorítása indokolttá teszi az ez irányú normaalkotást vagy módosítást, 
ami a jogalkotótól önmérsékletet, különös körültekintést, és jogilag megalapozott 
(pl. el zetes hatástanulmányt, alul-, illetve túlszabályozás szakmai felülvizsgálatát 
követ ) döntéshozatalt kíván meg. 

A nemzetközi jogfejl dés keretében született egyetemes dokumentumok is 
rögzítik, hogy felel sek vagyunk azért, ha kommunikációs jogosultságainkat nem 
rendeltetésük szerint, korlátokba, tilalmakba ütköz  vagy mások jogait sért , azaz 
nem jogkövet  magatartást tanúsító módon gyakoroljuk. A felel sségek 
meghatározásai � a korlátokhoz hasonlóan � nem Alaptörvényünkben, hanem 
jogágazati (pl. büntet jogi, szabálysértési) és szektorális (média-, reklám-, 
infotörvényben) törvényi szabályokban vagy egyéb normákban vannak lefektetve 
(mint pl. a munkavállaló a munkáltatójáról negatív véleményt fejez ki küls  
környezetében, a munkáltató jó hírnevét sérti, ezzel szerz désszegést követ el, ami 
jogi konzekvenciákkal, felel sére vonással járhat). A felel sséget megalapozó 
tényez  nemcsak aktív joggyakorlást akadályozó esemény lehet, hanem jogsért  
az is, ha valakit a tartózkodástól (passzív joggyakorlásától) fosztanak meg (pl. nem 
kíván véleményt nyilvánítani, állást foglalni, vallomást tenni (stb.) de kényszerítik 
rá, vagy nem kíván meghallgatni valamit vagy valakit, de nyomást gyakorolnak 
rá). A felel sség szempontjából hangsúlyozandó, hogy pl. a �nagy nyilvánosság� 
(médianyilvánosság) el tt elkövetett jogsértés min sített esetet, súlyosabb 
felel sségre vonást eredményezhet. Az el z ekben leírtak utalnak arra, hogy adott 
esetben az államnak és szerveinek cselekvése a kommunikációs jogokat sért  
illetve korlátozó következményekkel is járhatnak, amelyekért jogsért ként 
felel sséggel tartozik. 

A kommunikációs jogsérelmek terén óriási a látencia, mivel a sértettek dönt  
többsége nem él jogorvoslati jogaival. Annak ellenére állítható ez, hogy az utóbbi 
évtizedben folyamatosan növekednek az ilyen tárgyú hatósági és bírósági esetek 
számai. 
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5.2.1.4. A kommunikációs szabadság alanyai és címzettjei 
Meglátásom szerint a kommunikációs szabadság alanyi köre rétegzett. Jogalanya 
els dlegesen maga a kommunikáló egyén, de vannak olyan kollektíven 
gyakorolható kommunikációs jogok, amelyeknek az alanyai csak közösségek, 
szervezetek lehetnek. E joggyakorlók a kommunikációs szabadság aktív alanyai. 

A kommunikációs szabadságnak vannak azonban passzív alanyai is. A 
címzettek, a közönség, a befogadók a kommunikáció alanyává válnak, hisz a 
kommunikációs szabadság értékei minden kommunikációs szituációban rájuk is 
vonatkoznak. Ez esetben a �közönség szabadságáról� szokás beszélni.326 Az aktív 
joggyakorlóval szemben, aki passzív tartózkodásra köteles, vagy akár konkrét 
kommunikációs kötelezettséggel bír (legyen az akár maga az állam, a jogalkotó, 
vagy hatóság stb.) e szabadság passzív alanyaként jelölhet  meg. k együttesen 
alkotják a kommunikációs szabadság passzív alanyainak körét. 

A kommunikációs alapjogoknak az alanyi köre � az alapjog funkciója, védelmi 
köre, és kapcsolódásai szerint � változó, de aktív és passzív, azaz primer és 
szekunder jogalannyal szinte valamennyi (kivéve pl. a gondolatszabadság, 
amelynél a joggyakorlás az egyén bels  világához kapcsolódik, így fogalmilag 
kizárt a secunder alanyi körb l más személy vagy személy-együttes) 
kommunikációs joggyakorlásnál találkozunk. 
 
5.2.1.5. A kommunikációs szabadság elemei  
Véleményem szerint, az alapjogok és kapcsolódásaik tartalma, illetve a 
kommunikációs szabadságával fennálló kapcsolata szerint � ahogy erre már 
utaltam � különbséget kell tenni els dleges327 kommunikációs alapjogok és 
másodlagos normák között. 

Primer (lex primaria), nevesített kommunikációs alapjogok körébe tartozó 
jogok:  

1. a gondolatszabadság: a szabad gondolkodás joga, valamennyi 
kommunikáció �el szabadsága�;328 

2. a szólás szabadsága: az egyéni szólás, a közvetítés nélküli kommunikáció 
szabadsága,329 azaz a szabad szólás útján kinyilvánított közlés, a szóbeli 
kommunikáció szabadsága;  

3. a véleménynyilvánítás szabadsága: az eszmék, nézetek, gondolatok, 
érzések, intuíciók (stb.) szabad kifejezésének szabadsága; 

4. a sajtó (tömegközlés) szabadsága: az intézményi szólás szabadsága, az 
összes médium (technikai, intézményi, szerkeszt i, közvetít i stb.) 
szabadságát felölel , tömegkommunikáció szabadsága; 

 
326Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994. 75. 
327 Magyarország Alaptörvénye által már nevesített és Alkotmánybírósága által is elismert kommunikációs 
alapjogok. 
328A gondolat szabadságának történelmi el zményei vannak, gondoljuk csak arra, hogy az egyes gondolatok 
milyen üldöztetésben részesültek. 
329Gálik Mihály � Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 56. 
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5. az információ szabadsága: az informáltság, az információhoz jutás, az 
adatnyilvánosság (tájékoztatáshoz való jog) és az információszerzés, 
terjesztés (tájékozódáshoz való jog) szabadsága;330  

6. a gyülekezés szabadsága: a �pillanatnyi egyesülések�,331 a 
véleménynyilvánítás kollektív formája,332 amely lehet vé teszi a 
vélemények közösségi közlését, kommunikációját;333 

7. az egyesülés szabadsága: a civil társadalom szervez désének joga, koalíciós 
szabadsága,334 mely a kollektív kommunikáció egy különös kifejezési 
formája;335 

8. az alkotás (a m vészet, az irodalom, a tudomány) és az oktatás szabadsága: 
sajátos közlésformák szabadsága,336 azaz az alkotás útján történ  
kommunikáció szabadsága (mely magába foglalja a m vészi, irodalmi 
alkotás létrehozásának, gy jtésének és terjesztésének szabadságát, illetve a 
tudományos alkotás és továbbításának szabadságát) és a tudományos 
ismeretek tanításának szabadsága; 

9. a lelkiismeret szabadsága: ideológiai eszmék, világnézetek kialakulásának, 
elfogadásának, kommunikációjának joga, azaz a meggy z dés szabadsága; 

10. a vallás szabadsága: a vallás, a hit szabadsága és kommunikációjának 
joga.337 

Eme alapjogok kommunikációs funkciójuk, a szabad kommunikáció és a 
társadalmi nyilvánosság megvalósulásában betöltött els dleges alapjogi szerepük 
folytán, a kommunikáció szabadságát alkotó (�nevesített�, alkotmányi) primer 
kommunikációs jogok.  

Secunder (lex subsidiariae) kommunikációs jogok körébe tartoznak a még nem,  
vagy nem ekként nevesített kommunikációs jogosultságok, mivel els dleges 
funkciója nem a szabad kommunikáció védelme.  Ezek azon alkotmányi 
alap(rész)jogok, kötelezettségek, melyek közvetve, az egyes részjogosítványaikkal 
vagy részkötelezettségeikkel szolgálják az els dleges kommunikációs jogok 
(megnyilvánulásaik) érvényesülését. Funkciójuk szerint, a kommunikáció 
védelmét, illetve korlátait képezik, vagy visszahatnak a kommunikáció 
szabadságára, és annak központi magjára, az emberi méltóságra. Másodlagos 
kommunikációs jogok különösen pl. a politikai jogok (részvételi, petíciós jogok), 
gazdasági jogok (sztrájkjog, szellemi tulajdonhoz való jog), a jó hírnév védelme, 
az eljárási jogok (törvényesség, a tisztességes eljáráshoz való jog). De ide 
tartoznak a kommunikációs eszközök, a hatalmi ágak elválasztása, a jogállami, 

 
330i.m. 57. és Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 25. 
331i.m. 14. 
332Bundesverfassungsgericht-Entscheidung. Idézi: i.m. 69.  
333Gálik Mihály � Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest. 2005. 56. 
334Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 218. 
335Pálné Kovács Ilona egyetemi tanár meglátása szerint, ez egyesülési alapjog csak részben min sül 
kommunikációs jognak. 
336Gálik Mihály � Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 56. 
337Polyák Gábor véleménye szerint ez az alapjog azonban csak részben kommunikációs vonatkozású. Lásd: i.m. 
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hatalmi kontrollszervek (stb.). Ezek a jogállami berendezkedéssel és m ködéssel 
szoros összefüggésben állnak, és a kommunikáció szabadság oldaláról 
vizsgálhatóak. 

A kommunikációs jog el z ekben megjelölt primer és secunder elemei nemcsak 
egymással, hanem az Alaptörvény egyéb összetev ivel is kölcsönös 
feltételezettségi viszonyban állnak.  
 
5.3. A kommunikációs jog �Alapjogi hálómodell� 
 
A kommunikációs jog alapjogi forrásait � ahogy erre az el z ekben utaltam � az 
alkotmányi kommunikációs primer és secunder jogok, az ahhoz kapcsolódó 
jogelvek, és egyéb alaptörvényi normák kommunikációs kapcsolódásai képezik, 
amelyek a kommunikációs jog általános részeként, közjogi elemei közt foglalnak 
helyet. A kommunikációs jog genus proximuma a kommunikációs szabadság, a 
sine qua non-ja az információs szabadság kiemelt fontosságú eleme a 
véleményszabadság és speciális összetev je a médiaszabadság. Mindezeket a 
kommunikációs jog �Hálómodell� alaptörvényi alkotóelemeit bemutató alábbi 
ábra szemlélteti (17. ábra). 
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 17. ábra: Kommunikációs jog �Alapjogi hálómodell� 

(Forrás: Buday-Sántha 2018. 3. számú melléklet alapján) 
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5.4. A kommunikációs alapjogok és fogalmi körük 
 
Az Alaptörvényben garantált alapjogok kapcsolatban állnak a kommunikációs 
jogokkal, amelyek közül a primer kommunikációs alapjogok bemutatására � mint 
a kommunikációs jog els dleges jogforrásai � kerül sor. 
 
5.4.1. A gondolatszabadság 
Meglátásom szerint tényként rögzíthetjük, hogy nem tudunk nem gondolkodni. A 
léttel együtt jár az állandó gondolatiság. A gondolat kommunikáció, kifejezés útján 
ölthet testet. Ezen alapjogunk a legalapvet bb szabadságunk, egyben más 
alapjogaink �el szabadsága�. A nemzetközi dokumentumok, az EU-alkotmány és 
az Alaptörvény is rendelkezik a gondolat szabadságáról a kommunikációs jogok 
körében. Önmagában a gondolatszabadságnak jogi relevanciája azonban 
megkérd jelezhet , mivel egzakt kötelez  szabályok, szankciók nem társulhatnak 
hozzá. Ha ez igaz is, a gondolatiság minden emberi jog és társadalmi ügy 
el feltétele.338 A környezetünkb l hozzánk érkez  információk gondolatok 
sokaságát indukálják. Ennek eredményeképpen alakul ki a meggy z dés, a 
vélemény, a hit, amely sokféle módon megnyilvánulhat. Jogi értékelhet sége, 
egyrészt a befogadó alany (közösség) számára nyújtott (nyújtható) információk 
tekintetében áll fenn, illetve annak kifejezésével realizálódik. Itt kell utalnom arra 
is, hogy vannak olyan immateriális javak,339 mint például a jó hírnév, az imázs, a 
márkaérték, amelyek az emberek gondolatiságában léteznek, mégis gazdasági, 
politikai er vel bírnak. 

A gondolatok közvetlenül irányítják megnyilvánulásainkat, ugyanakkor maga 
a gondolat, a kifejezés és a megnyilvánulás el is válhatnak egymástól. Más oldalról 
az emberek sokszor nem azt mondják, amit gondolnak, okként nem a valós okot 
jelölik meg. A verbálisan kinyilvánított állásfoglalás és a nonverbális kifejez dés 
is eltérést mutathat. Ez tipikus a függ  (kiszolgáltatott) jogi vagy a manipulatív 
(rosszhiszem , rejtett célra irányuló), illetve a konfliktushelyzetekben. De a 
�társadalom kinyilvánított véleménye�, a közvélemény (közgondolkodás) is 
elválhat a �társadalom valós gondolkodásától�. Az egyén szintjén ennek a 
differenciának a jelei a metakommunikáció során, illetve a verbális vélemény, 

 
338A gondolataink kommunikációja minden más kifejezésünknek (legyen az véleményben vagy bármely 
magatartásban megnyilvánuló cselekvés, megnyilatkozás) is �el futára�, nemcsak a lelki és vallási 
meggy z désünknek képezi alapját. A mai információs társadalmakban különös jelent sége van gondolataink 
szabad, önálló kialakításának, különös tekintettel a �kommunikációs és információs hadviselésre�, az emberi, 
kereskedelmi, politikai stb. befolyásolásra, manipulációra, amelyeknek jelen társadalmakban minden ember 
naponta célpontja. Külön kérdés, hogy gondolatainkat, melyek cselekvéseinket mozgatják, mennyiben tudjuk 
megvédeni a valós emberi értékek mentén, a külvilág napi presszióitól függetlenítve, illetve ezeket mennyiben 
és mily módon fejezzük ki, osztjuk meg másokkal. 
339A 2000. évi C. törvény a számvitelr l meghatározza az immateriális javak (a nem anyagi jelleg  eszközök) 
körét. Ezek fajtáiként tartja számon pl. a szellemi termékeket, szellemi alkotásokat (találmány, szabadalom, 
know-how, védjegy, szoftver), az üzleti vagy cégértéket, a goodwillt (mely a cég vételárának és az 
eszközértékének különbözete), de ide sorolja a kísérleti fejlesztések (az új termékek el állításának) költségeit és 
az olyan jelleg  kiadásokat, amelyek nem térülnek meg egy üzleti éven belül (mint az alapítás vagy átszervezés 
költségei). 
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kinyilatkozás tettekben megnyilvánuló voltában mutatkozhat meg. Ezért fordulhat 
el , hogy a �valós társadalmi gondolatok� (akarat) eltérhetnek a 
véleménykifejezést gyakorlók véleményét l. A társadalom �valós gondolatai� 
gyakran a közösségi kommunikáció, például a gyülekezési jog, egyesülési jog, 
sztrájkjog gyakorlása során nyernek teret. Tehát a kifejezett vélemény és a 
nonverbális vagy más magatartásformák megnyilatkozása közt tényleges eltérés 
lehet. Így a valós gondolatok nem közvetlenül, hanem közvetetten, gyakran a 
kifejezést l eltér  megnyilvánulási formákban nyernek jogi relevanciát. 

A gondolatalakítás és -közlés befolyásolási lehet ségei és ténylegesen 
alkalmazott formái hatalmasra növekedtek. Korszakunkban a gondolatszabadság 
közvetlen kifejez désének egyik legszabadabb platformja az internet. A 
gondolatszabadság legnagyobb ellensége pedig a (politikai, ideológiai, gazdasági 
stb.) manipuláció, a globális, uniformizáló információs környezet. Az �agymosás� 
ellen a jog eszközével nyomatékosabban � a leggyakoribb negatív technikák 
törvényi kizárásával � kell fellépni. A nemzetközi jogirodalomban gyakran 
találkozunk az �eszmék piaca� (marketplace of ideas)340 kifejezéssel, a 
szépirodalomban olvashattunk a �gondolatrend rség�-r l, de a mindennapokban 
is tapasztalhatjuk mindezek jelent ségét. Külön kiemelend , hogy a büntet jogi 
bírósági eljárás során vizsgálandó, hogy mire irányul a tudattartalom. Ha az 
elkövet i magatartás valamely büntet jogi tényállás (pl. h tlen kezelés) 
kísérletének b nsegédje, azt �gondolat-b ncselekmény�-nek hívják. 

Az EU kifejezésszabadságról szóló iránymutatásában megjelen  
gondolatszabadságra utalás is azt igazolja, hogy a terminus technicusnak még ma 
is van jogi relevanciája. Ha ez nem így lenne, akkor a fejlett szupranacionális 
dokumentumokban és az egyes nemzetek alkotmányaiban � az alapjogok közt � 
már nem kapna helyet e szabadságjog. 
 
5.4.2. A véleményszabadság 
5.4.2.1. A véleményszabadság fogalmi köre 
A véleménynyilvánítás-szabadság tartalmi megközelítésének alapvet  kérdése, 
hogy miként definiáljuk a véleményt. Köznapi értelemben a vélemény egy 
egyénnek a saját néz pontjából fakadó elgondolása, álláspontja egy adott ügyr l, 
helyzetr l. Ez szükségszer en szubjektív, mivel az individuumtól, annak 
személyiségét l, értékrendjét l, az általa megismert és birtokolt információktól, de 
akár az aktuális élethelyzetét l, személyes perspektívájától is függ. A vélemény 
azonban megváltoztatható, például ösztönzés, meggy zés, befolyásolás, 
manipuláció, vita, új információk közlése, tanulás, tapasztalás vagy akár vásárlás 
útján is. A vélemény, illetve az individuumok valamely jelenséggel kapcsolatban 
megalkotott hasonló vagy megegyez  véleménye az egyik legfontosabb 
közösségformáló er . �Sokak szerint vélemény alatt a tényekre, 
magatartásmódokra, viszonyokra vonatkozó értékítéletet kell érteni. Eszerint a 

 
340Lásd Milton, J.: Areopagitica, A Speech for the Liberty of unlicensed Printing. New York, 1959. 44., Coase, 
R. H.: Az áruk és az eszmék piaca. Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. február 142�149. 
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kizárólag tényállításokat magába foglaló hírek, tudósítások nem élveznék a 
véleményszabadság védelmét. Ugyanakkor szinte lehetetlen pontosan elhatárolni 
egymástól a tudósításokat és az értékítéleteket, hiszen egy jelentés közlésének 
módja, elhelyezése a hírek között, a címmel történ  ellátása, s t esetleg az azt 
felolvasó személy hanghordozása is tartalmazhat értékítéletet.� � véli Halmai 
Gábor.341  

Meglátásom szerint a vélemény fogalmát, a véleménynyilvánítás szabadságát a 
lehet  legszélesebben kell értelmezni. Legyen az tényállítás vagy értékítélet, vagy 
bármi más megnyilvánulás, illetve annak módja (pl. verbális vagy nonverbális, 
közvetlen vagy közvetett, direkt vagy ráutaló), a védelem korlátja csak más 
személyek jogait sért , szándékosan rosszhiszem , manipulatív közlés lehet.  
 
 5.4.2.2. A véleményszabadság tartalma 
Az Alkotmánybíróság is megfogalmazta, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága 
általában mindenféle közlés, kifejezés szabadságát magában foglalja. Ez független 
a közlés módjától és értékét l, erkölcsi min ségét l és többnyire 
valóságtartalmától is. Ahogy már korábban utaltam rá, a véleménynyilvánítás 
szabadsága magában foglalja a hallgatáshoz, a �nem kommunikáláshoz� való jogot 
is, amely különösen az idegen vélemények sajátként történ  kinyilvánítására 
kötelezéssel szemben nyújt védelmet. A véleménynyilvánítás szabadságának 
azonban nem képezi részét a meghallgatáshoz való jog. A nyilatkozónak joga van 
a közlésre, bármely erre vonatkozó törvényi el írás nélkül, de senkit nem 
kötelezhet arra, hogy e közléssel érdemben foglalkozzon.342 Mindezek arra 
utalnak, hogy kifejezésre, kommunikációra nem kötelezhet k az egyének. Ez alól 
természetesen vannak kivételek. Ilyen például a munkahelyi kötelezettség 
teljesítése körében a beszámolási kötelezettség, de számtalan más ilyen eset is van 
(pl. tanúmeghallgatás). Ráadásul olykor nem a saját véleményünket mondhatjuk 
el, vagy mások a sajátjukként adják el  a mi véleményünket. 

E szabadságjog célja els dlegesen a vélemény kifejezése, annak a lehet ségnek 
a biztosítása, hogy az egyén a gondolatait, a megformálódott véleményét szabadon 
kifejezze, amelynek tartalma maga a véleményt alkotó információegyüttes. De ez 
csak a közléssel (mint a vélemény megnyilvánulásának el feltétele) vagy attól való 
tartózkodással válik él vé, azaz formálódik � a kommunikáció tartalmát képez  � 
információvá,343 és valósul meg a kifejezés. Másodlagos célja pedig, hogy mások 
véleményét formálja, meggy zzön másokat saját álláspontjáról. Ez a cél csak úgy 
valósulhat meg, ha ez minél szélesebb kör en biztosított. Ennek megfelel en a 
hatályos Alaptörvény344 szélesebb és általánosabb szóhasználattal élve kimondja, 
hogy �mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.� Ebb l 

 
341Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 23. 
342Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 56., 
Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 23. 
343Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület, Kolozsvár 2005. 2. sz. 1. 
344Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség IX. cikk (1). 
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következik egyrészt az egyéni véleménynyilvánítás szabadságának szubjektív 
joga, másrészt a demokratikus közvélemény kialakulásával, valamint feltételei és 
m ködése fenntartásával kapcsolatos, illetve ennek biztosítására irányuló, objektív 
állami kötelezettség.345  

Ezen összetev k is utalnak arra, hogy a véleménynyilvánítás alapjoga nemcsak 
szabadságjog, hanem például politikai alapjog is egyben. Koltay szerint a politikai 
véleményt tekinthetjük a véleményszabadság legjobban védett �bels  
magjának�,346 mely �általában véve »értékesebb« az egyéb 
véleménynyilvánításoknál.�347 Ezek védelme tekintetében magasabb védelmi 
küszöböt kell meghatározni, így minden demokratikus jogrendszer fokozottabban 
is védi a politikai véleményeket. Bizonyos jogrendszerek csak kifejezetten a 
parlament m ködésével kapcsolatos véleményeket tekinti e körbe tartozónak,348 
Eric Barendt viszont sokkal szélesebben értelmezi. Álláspontja szerint �politikai 
véleménynyilvánításnak tekinthet  minden olyan megnyilvánulás, amelyre egy 
gondolkodó polgár közügyként tekinthet.�349 Természetesen emellett a 
véleménynek sokféle fajtája van, és ezek kifejezést nyerhetnek tudományos, 
irodalmi, m vészeti, kereskedelmi, szimbolikus szólás útján. Egyes szakemberek 
szerint a véleményeknek eltér  értéktartalma van, és eltér  védelem is illeti ket. 
Koltay szerint a �kevésbé értékes vélemények köre meglehet sen széles, ide 
tartozik gyakorlatilag minden olyan kifejezés, amely nem tekinthet  a közügyek 
vitájában részt vev nek, mint az üzleti célú megnyilvánulások (pl. reklámok, 
obszcén, pornográf kifejezések) vagy a magánszemélyek jó hírnevének 
magántermészet  üggyel összefüggésben történ  csorbítása.�350 Meglátása szerint 
ezeknek a megnyilvánulásoknak szigorúbb korlátozása csak akkor lehetséges, ha 
ezek a vélemények kárt okoznak (pl. a vásárlókat megkárosító megtéveszt  
reklám). 
 
5.4.2.3.  A véleményszabadság korlátai 
A védelem biztosítása mellett a demokratikus egyensúly fenntartása miatt 
korlátozni szükséges a mások jogait sért  közléseket.351 Ádám Antal azonban azt 
hangsúlyozza, hogy demokratikus társadalmi viszonyok között � néhány kivételt l 
eltekintve � nem a korlátozások alkalmazásával, hanem a demokratikus 
véleménycsere késztet  erejével kell diffamálni és elszigetelni azokat a 
véleménynyilvánításokat, amelyek az emberi méltóság vagy a különböz  
közösségek megsértésére irányulnak.352 

 
345Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 75. 
346Koltay András: A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága. In: Alkotmányjog�Alapjogok. (szerk.: Schanda 
Balázs�Balogh Zsolt), Pázmány Press, Komáromi Kiadó Kft., Budapest, 2014. 178.  
347 i.m. 179. 
348Sunday Times v. the United Kingdom No. 1, Series A, no. 30, 1979.04.26.-i ítélete. Idézi: i.m. 178. 
349Barendt, E: Freedom of Speech. Oxford University Press, Oxford, 2005. 162. In: i.m. 179. 
350i.m. 180. 
351Fleck Zoltán: A véleménynyilvánítás határai a magyar bírói gyakorlatban. Alkotmány és Jogpolitikai Intézet, 
Budapest 1996. 7. 
352Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Pécs 1999. 88. 
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A szabad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe folytán � az élethez, 
vagy az emberi méltósághoz hasonlóan � valóban igen kevés joggal szemben kell 
csak �engednie�, azaz a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan 
kell értelmezni.353 A vélemény szabadságával szemben mérlegelend  törvénynek 
azonban nagyobb a súlya, ha az közvetlenül másik alapjog érvényesítésére és 
védelmére szolgál, illetve kisebb, ha ilyen jogokat csak mögöttesen, valamely 
jogintézmény közvetítésével véd, és a legkisebb, ha csupán valamely elvont jogi 
érték (pl. köznyugalom) a védelem tárgya.354 

Az Alaptörvény a véleménynyilvánítási szabadság megfogalmazásánál 
azonban nem tesz kifejezett különbséget tényközlés és értékítélet között. 
�Önmagában valamely tény közlése is véleménynek min sülhet, hiszen magának 
a közlésnek a körülményei is tükrözhetnek véleményt, azaz a véleménynyilvánítás 
alkotmányos alapjoga nem korlátozódik csupán az értékítéletekre.� 355 

A véleménynyilvánítás határainak megvonásánál azonban indokolt 
különbséget tenni értékítélet és tényközlés tekintetében. 

a) Az értékítéletre, az egyén személyes véleményére a véleménynyilvánítás 
szabadsága minden esetben kiterjed, függetlenül attól, hogy az értékes vagy 
értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy észérveken alapul. A szintén 
alkotmányos oltalom alatt álló emberi méltóság, a becsület, a jó hírnév 
azonban az értékítéletben megnyilvánuló véleménynyilvánítási szabadság 
küls  korlátja lehet, és ezek védelmében a büntet jogi felel sség 
érvényesítése sem tekinthet  � általánosságban � aránytalannak, így 
alkotmányellenesnek. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban 
fokozott alkotmányos védelmet élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a 
közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak hangot, még akkor 
is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak. 

b) A véleménynyilvánítás szabadsága nem ilyen feltétlen a tényállítások 
tekintetében. Az Alkotmánybíróság döntése értelmében a 
véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas 
tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van 
a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, 
hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna t le a tények 
valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítás szabadságának 
felel s gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta.356 

Azonban az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadságának csupán igen korlátozott lenne az értéke, ha nem jelentene többet, 
mint az igaz tények állításához való jogot.357 A kommunikáció (kifejezés) 

 
353Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Kiadó, Budapest 2002. 37. 
354Lásd vonatkozó AB határozat és Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 
76., Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002. 23. 
35536/1994. (VI. 24.) AB határozat. 
356Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002. 5. 
35718/2000. (VI. 6.) AB határozat. 
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szabadsága felöleli általában mindenféle közlés szabadságát mások irányában, 
mégpedig függetlenül a közlés módjától és a közlemény értékét l, erkölcsi 
min ségét l, ezért védelmet élveznek tehát a valótlan tényállítások is, hiszen 
általában nincs jogi kötelezés az igazmondásra, kivéve, ha ezt jogszabály 
kifejezetten el írja.358 De az Alkotmánybíróság határozataiból az is következik, 
hogy �e szabadság különleges védelmet követel akkor, amikor a közügyeket és a 
közhatalom gyakorlását, a közfeladatot ellátó, illetve a közéletben szerepet vállaló 
személyek tevékenységét érinti. A közhatalom gyakorlásában részt vev  
személyek, a közszerepl k védelmében a véleménynyilvánítás szabadságának 
sz kebb kör  korlátozása felel meg a demokratikus jogállamiságból adódó 
alkotmányos követelményeknek. Kiemelked  alkotmányos érdek a közügyeket 
intéz  szervek és személyek tevékenységének nyilvános bírálhatósága, valamint 
az, hogy a polgárok ezt bizonytalanság, megalkuvás és félelem nélkül tehessék.�359 
Ezt szolgálja a törvényhozó azon rendelkezése is, mely deklarálja, hogy �a 
közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szerepl  
személyiségi jogainak védelmét méltányolható közérdekb l, szükséges és arányos 
mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja.�360  

Az Országgy lés azonban 2018 júliusában elfogadta a magánélet védelmér l 
szóló 2018. évi LIII. törvényt, amely a közéleti szerepl k bírálhatóságában és 
ennek kifejezésében jelent s változást eredményezett. A törvény kimondja, hogy 
a �magánélethez való jog minden embert megillet, és azt a közügyek szabad 
vitatása során is tiszteletben kell tartani, erre figyelemmel a közéleti ügyek szabad 
megvitatása sem járhat a magán- és családi élet, valamint az otthon sérelmével. 
[...] A közéleti szerepl t is megilleti a magánélet védelme és az otthon nyugalma.� 
A törvény kimondja továbbá, hogy �a közéleti szerepl  t rni csak közéleti 
tevékenységével összefüggésében köteles.� Ennek jogalapját az Alaptörvény 
hetedik módosítása [VI. cikk (1) bek.] teremtette meg azzal, hogy kimondta: 
�Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, 
kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás 
szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi 
életének, valamint otthonának sérelmével.� 

A magánélet tiszteletben tartásához való jog célja különösen a névviseléshez 
való jog, a személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület 
és a jó hírnév védelme (8. §). Ez kiterjed a közösségi médiatérre is, a fizikai és az 
interneten megvalósuló zaklatásra egyaránt. Az otthon nyugalmát véd  törvény 
kimondja, hogy akit a magán- és családi élet, az otthon és a kapcsolattartás 
tiszteletben tartásához való jogában (7�11. §) megsértenek, személyiségi jogi 
igényeken kívül külön törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is 
érvényesíthet (14. §). Követelheti egyebek mellett a jogsértés bírósági 

 
358Az AB határozat és Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002. 5. 
359Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 77. 
360A Ptk. új rendelkezése, melyben a közéleti szerepl k személyiségi jogainak védelme, illetve korlátozhatósága 
tárgyában foglal állást a törvényhozó. 
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megállapítását, nyilvános elégtételt, sérelemdíjat, kártérítést, vagy akár 
birtokvédelmet is kérhet. (12�13. §)  

E törvény rendelkezései folytán módosul a Ptk. közéleti szerepl k személyiségi 
jogának védelmére vonatkozó része. Eszerint: �A közéleti szerepl t a közügyek 
szabad vitatásának körén kívül es  közléssel vagy magatartással szemben a nem 
közéleti szerepl vel azonos védelem illeti meg.� [7. § (2)] Nem min sül 
közügynek a közéleti szerepl  magán- vagy családi életével kapcsolatos 
tevékenység, illetve adat.361 A védelem egyúttal gátat szabhat a politikai vitának, 
a szólás- és sajtó-, vagy akár az információszabadságnak. 

Fontos alapjogi álláspontot takar az az AB-döntés, mely szerint �a széls séges 
nézetek esetében sem a vélemény tartalma, hanem a közlés közvetlen, belátható 
következménye alapozza meg a szólásszabadság korlátozását, a polgári jogi vagy 
bizonyos esetekben a büntet jogi felel sségre vonást.�362 Tehát nem részesülhet 
alkotmányos védelemben a gy löletkeltésre alkalmas megnyilatkozás vagy akár a 
faji, etnikai stb. csoportokat sért  verbális diszkrimináció. Ennek megfelel en az 
Alkotmánybíróság bizonyos kritériumok megléte esetén (pl. gy löletre uszítás) 
büntethet nek ítélte.363 

Az Alaptörvény vonatkozó cikkében egzakt módon két alkotmányi korlátot 
rögzít, mikor kimondja, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása 
nem irányulhat mások emberi méltóságának megsértésére, illetve a magyar 
nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának 
megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek � a törvényben 
meghatározottak szerint � jogosultak a közösséget sért  véleménynyilvánítás 
ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság el tt 
érvényesíteni.364  
 
5.4.2.4. A véleményszabadság alanyai és címzettjei 
Az online és offline kifejezés- és véleményszabadságról szóló iránymutatáson 
keresztül az Európai Unió nyomatékosítja, hogy �a vélemény és az önkifejezés 
szabadsága egyetemes jog, amely minden személyt egyenl en megillet.�365 Az 
Alaptörvény pedig arra is utal, hogy a vélemény kinyilvánítását gyakorolhatja akár 
egyén, akár közösség,366 így a sérelemnek valamely közösség is lehet az alanya. A 
jogalkotó ezzel biztosítja a közösségek ellen irányuló diszkriminációval szembeni 
védelmet is, amely egyben az emberi méltóságot is védi. Eszerint a közös 

 
361További részletek: a magánélet védelmér l szóló 2018. évi LIII. törvény és Törvény a magánélet védelmér l. 
https://jogaszvilag.hu/napi/torveny-a-maganelet-vedelmerol/, Letöltés: 2018.07.30. 
36218/2004. (V. 25) AB határozat. 
363A Büntet  törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény a korábbi szabályozásnál több olyan tényállást 
tartalmaz, mely a vélemény vagy más kifejezési jog visszaélésszer  gyakorlásának állít korlátot. 
364Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség IX. cikk (4�5) bekezdése. 
365Az Európai Unió Tanácsának 2014.05.12-én elfogadott � az online és offline kifejezés és 
véleménynyilvánítás szabadságáról szóló �iránymutatásának kommünikéjében fogalmazta meg. Az EU Tanács 
közleményér l In: EU-prioritás lett az internetes szólásszabadság támogatása. MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, 2014.05.18. és http://www.consilium.europa.eu/Newsroom, Letöltés: 
2014.07.19. 
36614/2000. (VIII. 09.) AB határozat nevesíti a közösségek méltóságát. 
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jellemz kkel bíró egyének emberi méltóságának védelme, illetve megsértése 
esetén közösségi jogaik keletkeznek a véleménynyilvánító egyénnel, közösséggel 
vagy akár az állammal szemben.  
 
5.4.3. A szólás- és sajtószabadság 
5.4.3.1. A szólás- és sajtószabadság fogalmi köre 
A fejlett demokráciákban � így hazánkban is � a kommunikációs jogok közt 
ismerik el, egyben védik a szólás- és sajtószabadságot, amelyek a szabad vélemény 
kifejezését szolgáló alkotmányi szabadságjogok külön nevesített367 politikai 
alapjogai. E kommunikációs jogok a véleménynyilvánítás azon formái, amelynél 
a vélemény kinyilvánítása vagy közvetlenül, szóban és más, mások jelenlétében 
(szólásszabadság), vagy közvetít  eszközök útján, valamilyen médium (közvetít ) 
igénybevételével történik. Ez utóbbi (sajtószabadság) felöleli valamennyi 
(tömegkommunikációs) médium szabadságát. Ádám Antal ezért a �tömeges 
kifejezés szabadsága�-ként368 aposztrofálja, amely f ként a nyomtatott sajtó, az 
elektronikus m sorszolgáltatók révén, a modern technikai eszközök által 
biztosított platformok útján valósul meg. A kommunikációs jogok külön 
problémakörét jelzi az, hogy napjainkban már nemcsak a sajtó és a hagyományos 
médiumok (rádió, televízió) útján váltható ki tömeghatás, ezért e jogok gyakorlása 
sem kizárólag médiaszervek útján valósulhat meg. Ennek megfelel en alanyai sem 
csak a hagyományos értelembe vett médiaszervek, hanem e-kör kib vül a 
magánszemélyekkel (különös tekintettel a véleményvezérekre, az ún. 
influencerekre), jogi személyekkel, de akár az állammal, amelyek a digitális 
írástudás kell  ismeretanyagával, illetve a szükséges financiális háttérrel bírnak. 

Erre két példát említenék: 

- Önmagában az internetes platformokon keresztül bármely magánszemély, 
közösség, jogi személy képes a tömeghatás kiváltására,369 melynek során a 
klasszikus szólásszabadság és a tömeges kifejezés szabadságának 
gyakorlása együtt jelenik meg.  

- Igaz ez más, például a kültéri médiafelületeken keresztül gyakorolt 
kereskedelmi vagy politikai szólásgyakorlás esetében is, melyet csak a 
jelent s pénzügyi fedezettel bíró gazdasági szervezetek, politikai pártok és 
az állam gyakorol. Itt csak másodlagos közvetít ként jelenik meg a 
�klasszikus média�, ezekben az esetekben nem a megismert üzenetek 
közvetítése a cél, hanem a társadalmi kontrollt gyakorló funkció a 
meghatározó. 

 
367A szólás- és a sajtószabadság az alkotmányi szabályozásban sokáig szinte nem is különült el egymástól. 
Hazánkban az 1989-es alkotmánymódosítás a szólásszabadság helyett a tágabb értelm  véleménynyilvánítás 
szabadságát rögzítette, a német alkotmány mintájára. Ugyanakkor az EU 2014. évi online és offline kifejezés 
szabadságáról szóló iránymutatásában továbbra is találkozhatunk a szólásszabadság önálló nevesítésével. 
368Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. JPTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 1999. 84. 
369Példaként említhetjük az arab tavaszt, vagy hazánkban az ilyen típusú blogokon, közösségi oldalakon 
szervez d  civil mozgalmakat, politikai tüntetéseket. 
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Az Alkotmánybíróság kifejezett álláspontja szerint a média a 
véleményszabadság megvalósulását azzal szolgálja, hogy �a véleményalkotáshoz 
szükséges információszerzésnek, a véleménynyilvánításnak és 
véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze,�370 azaz nemcsak a szabad 
véleménynyilvánítás eszköze, hanem a tájékoztatásé is, hisz alapvet  szerepe van 
a véleményalkotás feltételét képez  tájékozódásban, a demokratikus közvélemény 
kialakulásában, mely csakis a teljes kör  és tárgyilagos tájékoztatás alapján jöhet 
létre. Ugyanakkor a demokratikus, jogállami �intézmények hatékony m ködése, 
mind pedig a hatalommal, az er fölénnyel vagy más jogi helyzettel való visszaélés 
mell zése, leleplezése szempontjából�371 nélkülözhetetlen. A szólás- és 
sajtószabadságra a kommunikációhoz való jog kitüntetett volta annyiban 
vonatkozik, amennyiben a véleménynyilvánítás a kommunikáció alkotmányos 
alapjogát szolgálja. 
 
5.4.3.2. A szólás- és sajtószabadság tartalma  
A sajtószabadság összetev jeként megjelen  jogosultságok: a médiumok szabad 
(engedély nélküli) alapításának a joga, a szabad tájékoztatáshoz való jog, a 
publikációk közlésének lehet sége, a közérdek  és nyilvános információk (adatok) 
� sajtótermékek és médiaszolgáltatások, közösségimédia-platformok útján történ  
� terjesztésének joga.372  
 
5.4.3.3. A szólás- és sajtószabadság alanyai és címzettjei 
E kommunikációs alapjognak az alanyi köre széles spektrumot ölel át, melynek 
részét alkotja: 

- a hagyományos média (újságírók); 
- a közönség (interaktivitás, pl. kommentek útján vagy sajátos jogai alapján, 

mint pl. helyreigazítás, jogorvoslat); 
- az állam (pl. alapíthat, m ködtethet saját, közszolgálati médiát, de nem 

alanyi jogosultságai, hanem a szabadságjog gyakorlásának biztosításához 
kapcsolódó kötelezettségei dominánsak); és 

 
37037/1992. (VI. 10.) AB határozat. 
371Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. JPTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs 1999. 84. 
372Magyarországon a médiumokat érint en két igen jelent s új törvényt alkotott a Parlament. 2011. november 2-
án fogadta el az Országgy lés a �Médiaalkotmány�-ként elhíresült, a sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvet  szabályairól szóló 2010. évi CI. törvényt, amely minden médiumra, így a hírportálokra, internetes 
újságokra is kiterjed. A jogszabály meghatározza a közönség jogait és a sajtó kötelezettségeit is. Ezzel a Polgári 
törvénykönyv helyett a �Médiaalkotmány� tartalmazza a sajtó-helyreigazítás szabályait is. A törvény védi az 
oknyomozó újságírást és kimondja: az állami, önkormányzati intézmények képvisel i kötelesek segíteni a 
médiát tájékoztatási feladata elvégzésében. Ezt követ en pedig az Országgy lés a 2010. december 20-i ülésén 
fogadta el a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, a médiumok m ködésére vonatkozó új 
szabályozást tartalmazó 2010. évi CLXXXV. törvényt. Az új Médiatörvény hazai és nemzetközi vonatkozásban 
is nagy visszhangra talált, viták kereszttüzébe került, így 2011. január 1-ei hatálybalépését követ en az Európai 
Unió által lefolytatott vizsgálat és szakmai kritikai vélemények eredményeként már többször módosították. 
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- az újmédia-tulajdonosok373 (a társadalom polgárai, de akár civil, társadalmi 
szervek, akik az újmédia-platformokon, pl. interneten keresztül önálló 
médiafelületeket hoznak létre, és gyakorolják a sajtószabadság által 
biztosított jogosultságokat),374 akik e jogosultságokból és az 
elválaszthatatlanul kapcsolódó egyéb szabadságjogok más-más összetev it 
is tudják gyakorolni, érvényre juttatni m ködésük során. 

�Az új technológiák elmossák a határt a civilek és az újságírók között.�375 Tehát 
a jogalanyok és a joggyakorlás egyaránt rétegzett. A legfontosabb jogalany 
azonban a �klasszikus média�. Ambrus ennek szabályozásáról akként vélekedik, 
hogy a �társadalmi kommunikáció demokratizmusa feltételezi a média jogainak 
és szabadságának szabályozását, valamint ezeknek megfelel  kötelességeket 
mások részér l, illetve a médiaközeg kötelezettségeit mások jogaival szemben. Ennek 
hiányában fennáll az emberi szabadságjogok megsértésének kockázata, különösen, 
ami az információhoz való jogot illeti, továbbá a társadalmi kommunikáció alanyai 
részér l különböz  visszaélések merülhetnek fel.�376 De amint a való élet 
bizonyítja, még így sem teljesülhetnek maradéktalanul a média jogainak és 
szabadságának legf bb jogosítványai, amelyek a következ k: 

- a kifejezéshez való jog; 
- a kommunikációhoz való jog; 
- a véleménynyilvánításhoz való jog; 
- a tájékoztatáshoz való jog; 
- a publikációk közzétételéhez való jog; 
- az információk (nézetek, vélemények) terjesztéséhez való jog; 
- az (információ)forráshoz való (hozzáférési) jog; 
- a közérdek  információ hozzáféréshez való jog; 
- a kérdéshez és a válaszadáshoz való jog; 
- a médiumok szabad alapításához való jog. 377  

A közönség jogai, azaz a �néz k és hallgatók joga élvez els bbséget, nem a 
m sorszolgáltatóké�,378 mégis a közönség érdekeinek központba helyezése 

 
373Az újmédia kifejezést az információtechnológiára épül  média számos formájának leírására használják, mint 
amilyen pl. internet, a world wide web, a videójátékok, online üzenetküld  szolgáltatások, illetve az interneten 
megjelen  új platformok, mint a közösségi oldalak, blogok, kommentek � fejti ki Rowbottom. In: Rowbottom, 
J: Media Freedom and Political Debate in the Digital Era. The Modern Law Review, 2006. 69 (4) 510. és In: 
Rowbottom, J: Sajtószabadság és politikai vita a digitális korban. Fundamentum, 2007. 2. sz. 19. 
374Az online kommunikáció több lehet séget nyújt az interakcióra. 
375Rowbottom, J: Media Freedom and Political Debate in the Digital Era. The Modern Law Review, 2006. 69 (4) 
489. és Rowbottom, J: Sajtószabadság és politikai vita a digitális korban. Fundamentum, 2007. 2. sz. 5. 
376Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 54. 
377Ambrus professzor is hasonlóan vélekedik a média jogaihoz és szabadságához tartozó összetev k 
vonatkozásában, melyeket a romániai alkotmány és vonatkozó törvények biztosítanak. In: Ambrus Zoltán: 
Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 54. 
378Ekként fogalmazott White bíró (390). Red Lion versus FCC ([1969] 395 US 367) precedense nagyobb 
támogatást ad a média (m sorszórók) szabályozásának. Rowbottom, J.: Media Freedom and Political Debate in 
the Digital Era. The Modern Law Review, 2006. 69 (4) 510. és Rowbottom, J.: Sajtószabadság és politikai vita a 
digitális korban. Fundamentum, 2007. 2. sz. 19. 
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ellenére �ritkán ad az egyéni néz nek vagy hallgatónak a médiával szemben 
érvényesíthet  jogokat.�379 

Rowbottom hangsúlyozza, hogy a sajtó demokratikus és közszolgálati 
funkciójának legfontosabb eleme a politika és politikai vita területe. Tekintettel 
arra, hogy �a többség nem tud részt venni társadalmának nyilvános életében, [�] 
ha nem figyelmeztetik és informálják ket azokról az eseményekt l, amelyek 
megfontolásra érdemesek vagy cselekvésre indíthatnak. Ez a figyelmeztetés és 
informálás [�] nagyrészt a médián keresztül történik. A modern részvételi 
demokráciák helyes m ködése megköveteli, hogy a média szabad, aktív, 
professzionális és oknyomozó legyen.�380 Ez a védelem nem a sajtó intézményét 
illeti, hanem magának a kifejezésnek, a közlésnek jár,381 illetve a sajtó azon 
feladatának, hogy a közérdekl désre számot tartó vitákat szolgálja.382 A 
sajtószabadság értékes azért is, mert hozzájárul az egyén önkifejezéséhez, azonban 
de facto csak kevesek számára adatott a lehet ség, hogy a hagyományos sajtón 
(újság, TV, rádió) keresztül közölhessék nézeteiket, így e platformok esetén 
egyértelm  határ húzható az újságírók és közönségük között. A hagyományos 
sajtónyilvánosság a társadalom adott körének ad lehet séget.383 A média fontos 
feladata a tájékoztatás mellett az oktatási funkció, mely szolgálja a jogismeret és 
jogtudat növelését és a szabadságjogok, a demokratikus jogállami elvek 
érvényesülését, illetve azok megvalósulásának társadalmi kontrollját. 

Az EU alkotmánya deklarálja, hogy �a tömegtájékoztatás szabadságát és 
sokszín ségét tiszteletben kell tartani�384 valamennyi médium vonatkozásában. Az 
Európa Tanács online és offline kifejezés és véleménynyilvánítás szabadságáról 
szóló iránymutatása külön is rögzíti, hogy �minden emberi jog az interneten is 
védend , különösen igaz ez a szólásszabadságra, ugyanis a technológiai fejl dés, 
a kommunikáció új formái új lehet ségeket és kihívásokat teremtettek.�385 A 
dokumentum elfogadásával az internetes szólás- és médiaszabadság biztosítását � 
külön is nevesítve � beemeli az emberi jogok közé, amelyek érvényesülését az 
Unió globálisan is el  szeretné mozdítani. Az �önkifejezés és a média szabadsága 
nélkül nem lehetséges, hogy az állampolgárok tájékozottak, aktívak és 
elkötelezettek legyenek, így az EU határozottan ellenzi az internet vagy az új 
médiumok bármiféle indokolatlan korlátozását� � áll az uniós intézmény 

 
379i.m. és Barendt, E.: Broadcasting Law. Clarendon Press, Oxford 1995. 47�49. 
380Lord Birgham: McCartan Turkington Breen versus Times Newpapers. 2001. 2 AC 277., 290. és Rowbottom, 
J.: Media Freedom and Political Debate in the Digital Era. The Modern Law Review. 2006. 69 (4) 490. és 
Rowbottom, J.: Sajtószabadság és politikai vita a digitális korban. Fundamentum, 2007. 2. sz. 6. 
381Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) az egyezmény 10. cikkében (rádió, TV engedélyhez kötését 
engedélyez  szövegében) foglaltakhoz kapcsolódó döntéseiben a sajtó mint a �nyilvánosság éber rei� részére 
különleges védelmet nyújtanak, mint pl. Jersild versus Denmark (1995) 19 EHRR 1.  
382Rowbottom, J: Media Freedom and Political Debate in the Digital Era. The Modern Law Review 2006. 69 (4) 
492. és Rowbottom, J: Sajtószabadság és politikai vita a digitális korban. Fundamentum, 2007. 2. sz. 7. 
383 i.m. 6. 
384EU-alkotmány II. 71. cikk. 
385Az Európai Unió Tanács � 2014.05.12-én, az online és offline kifejezés szabadságának tárgyában elfogadott 
iránymutatásának � kommünikéjében fogalmazta meg. http://www.consilium.europa.eu/Newsroom, Letöltés: 
2014.07.19. 
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közleményében.386 Az internet legújabb jogi megkülönböztetését hirdette ki a 
romániai Legfels bb Bíróság, miszerint közterületnek min sülnek a Facebook-
oldalak (az interneten kommunikációs platformként m köd  közösségi oldalak).387 
Diana Hatneann, a Helsinki Bizottság munkatársa szerint �az interneten nem 
létezik magánszféra, ezért jobb, ha visszafogjuk magunkat bizonyos 
kijelentésekt l�. 
 
5.4.3.4. A szólás- és sajtószabadság korlátai 
A demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás 
feltételeit az állam (objektív, intézményes oldalról) aktív alakítással, máskor 
tartózkodással köteles biztosítani, melynek folytán az államnak számtalan 
kötelezettsége, feladata keletkezik. Ezek közül kiemelend , hogy az állam:  

a) Kötelessége az egész tömegközlési rendszert szabályozni a nemzetközi 
egyezményekben, EU-direktívákban és az Alaptörvényben rögzített 
követelményeknek megfelel en, és korlátozást csak törvényben határozhat 
meg. 

b) Köteles a tájékozódás sokszín ségét súlyosan veszélyeztet  
médiakoncentrációt felszámolni, illetve ennek létrejöttét megakadályozni. 
Biztosítania kell a plurális tömegközlési intézményrendszer létét és 
m ködését, és ennek feltételeir l átfogóan gondoskodni, hogy a 
véleménybefolyásoló er k koncentrációját korlátozza és a médiakínálat 
sokszín ségét biztosítsa. Ugyanis a �médiakoncentráció mértéke és a 
médiakínálat sokszín sége, változatossága a médiakoncentráció és a média 
pluralizmusa között érdemi összefüggés van, tehát a gazdasági értelembe 
vett piac mellett az eszmék piacán is vizsgálandó a koncentráció 
mértéke.�388 

c) Köteles garantálni, hogy a társadalomban megjelen  sokszín  
gondolatokról, nézetekr l, áramlatokról, valamint a közérdekl désre számot 
tartó tényekr l és eseményekr l teljeskör , kiegyensúlyozott arányú és 
valóságh , tárgyilagos tájékoztatás megvalósuljon. 

d) A sajtószabadság alapján az állam a médiumok m ködését cenzúrához nem 
kötheti, azonban a nyomtatott médiumok esetében sajtóigazgatási feltételek 
teljesítéséhez, az elektronikus médiumok tekintetében pedig engedélyhez 
köthet , mely nemzetközi egyezmények, így pl. az Emberi jogok és alapvet  
szabadságok védelmér l szóló egyezmény szerint is megengedett. Ehhez 
társulnak a tömegközlés szabadsága által az államra rótt többletfeladatok, 
mint például az államnak a frekvenciagazdálkodással kapcsolatos 
jogosítványai, az elosztás feltételeinek jogszabályi meghatározásának 
kötelessége, a pályázati feltételek tartama és nyilvánossága, az állam 

 
386EU Tanács közleménye. In: EU-prioritás lett az internetes szólásszabadság támogatása. MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest 2014.05.18. 
387Romániában közterületnek min sülnek a személyes Facebook-oldalak. Pesti Ügyvéd, 2015. 1. sz. 10. 
388Gálik Mihály�Urbán Ágnes: Bevezetés a médiagazdaságtanba. Aula Kiadó, Budapest, 2009. 231. 
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nevében ezt gyakorló állami intézmények és testületek m ködésének 
nyilvánossága és ellen rizhet sége, valamint az állami szervek és 
tisztvisel inek emberi jogokat tiszteletben tartó tevékenysége, hisz ez 
nemcsak a társadalom egyéb szerepl inek kötelessége. 

e) A tömegközlés szabadságának további fontos összetev je a közmédiumok 
függetlenségének és kereskedelmi (magántulajdonban álló) médiumok 
önállóságának a követelménye, miszerint az állam nem gyakorolhat érdemi 
befolyást például a m sorszerkezetre, m sortartalomra. Az 
Alkotmánybíróság az állammal szembeni függetlenségének követelményét 
kiterjesztette a politikai pártokra és szervezett érdekcsoportokra is. Az állam 
sem pozitív, sem negatív diszkriminációval nem gyakorolhat tisztességtelen 
nyomást a médiumokra vagy a médiapiac egyes szerepl ire, amely létüket 
veszélyezteti vagy ellehetetlenítheti, így például:  

- a médiapiac tulajdonosi szerkezetének indirekt befolyásolásával,389 a 
hirdetési piac befolyásolásával, állami támogatások, hirdetések 
megvonásával vagy éppen állami megrendelésekkel, hatóságilag 
kiszabott díjakkal, adókkal, büntetésekkel, ellen rzésekkel vagy más 
pénzügyi, gazdasági intézkedésekkel;390 

- frekvencia megvonásával vagy irreális, teljesíthetetlen 
frekvenciapályázati kiírással, technikai fejlesztési el írással vagy más 
technikai akadály felállításával; 

- szakmai m ködéshez kapcsolódó eljárásokkal, döntésekkel, 
büntetésekkel, jogi szabályozással nem számolhatja fel a médiumok 
létét, de nem részesítheti el nyben a politikailag lojális médiumokat 
sem. 

h) Kötelez  az információforrások és újságírók, valamint a véleményüknek 
interneten hangot adó bloggerek,391 kommentel k védelmének és 
autonómiájának biztosítása, mely a média és ezen keresztül a társadalom 
információszerzését garantálja, egyben m ködési feltétele. 

i) A tömegközlés szabadságából ered  tárgyi és alanyi jogokból fakadó 
kötelezettségek mellett egyéb médiapiaci szerepl k, mint a tulajdonosok, 
m sorszolgáltatók, szerkeszt k, újságírók, hirdet k kötelezettségei és 
felel sségei is nevesíthet k és törvényben nevesítend k.392 

 
389Polyák Gábor�Urbán Ágnes: Az elhalkítás eszközei. Politikai beavatkozások a médiapiac és a nyilvánosság 
m ködésébe. Médiakutató, XVI. évf. 3�4. sz. (2016. sz�tél) 109�123.,  
http://epa.oszk.hu/03000/03056/00064/pdf/EPA03056_mediakutato_2016_%C5%91sz-t%C3%A9l_109-
123.pdf, Letöltés: 2018.08.08. 
390Az esélyegyenl séget és versenyt sért  diszkriminatív (pl. internetadó, reklámadó, állami hirdetések) 
megrendelések vagy akár a média- és versenyhatóság ellehetetlenít  nagyságrend  büntetésének lehet sége, 
melyek fenyegetettséget, médiapiac-torzulást, a pluralizmus, a szólás- és a sajtószabadság és a demokrácia 
sérelmét eredményezheti. 
391Az internet a blogok alkotói számára lehet vé teszi, hogy bármely témában kifejezzék véleményüket a 
nyilvánosság el tt. 
392Ezeket a 2012. január 1-t l hatályos �Médiaalkotmány� és Médiatörvény rendelkezései szabályozzák. 
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j) A tömegközlés szabadságának jogosítotti oldalán jelenik meg a publikum. 
A közönség a �Médiaalkotmányban� foglalt jogokkal rendelkezik. A polgár 
� többek között � jogosult az állam és a piac szerepl ire, valamint 
résztvev ire rótt kötelezettségek megsértése esetén a jogorvoslatra. Ennek 
keretei közt pert indíthat, helyreigazítást, kijavítást vagy a jogsértés 
megszüntetését kérheti, de a m sorszórókkal szemben a Médiahatóságnál 
eljárást is kezdeményezhet, vagy akár az alapjogok biztosához is 
fordulhat.393  

Véleményem szerint az állam a szólás- és a sajtószabadság biztosítása körében 
felmerül  kötelezettségeinek nem teljesítése esetén mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmánysértést követ el, egyben ily módon látens korlátokat képez a 
kommunikációszabadság terén. 

A szólás- és sajtószabadság formai korlátját képviseli a törvényesség 
követelménye, hogy e szabadságjogok érdemi tartalmát alsóbb fokozatú 
jogszabállyal (pl. kormányrendelet) nem lehet szabályozni. A sajtószabadságjog 
általános tartalmi korlátját, illetve a sajtóval szembeni követelményeket jelentik 
különösen a következ k. 

a) A sajtószabadság lényeges tartalmi elemét képez  � az állami 
kötelezettségeknél már hivatkozott � cenzúra tilalma. A tartalmakat az 
alkotmányos védelem nevében sosem szabad cenzúrázni. Ez akkor valósul 
meg, ha el zetes állami, hatósági ellen rzéséhez vagy engedélyezéséhez 
kötött valamely sajtótermék el állítása, terjesztése, tartalmának 
meghatározása, szerkesztése, illetve az adott közlés tartalma alapján 
el zetesen megakadályozzák a közlés nyilvánosságra kerülését, vagy a 
vélemény-, szólás- és sajtószabadságot sért  módon beavatkoznak a 
médium szabad m ködésébe.394 Alkotmányossági értelemben azonban nem 
min sül cenzúrának a nem állami szerv által végzett, tulajdonosi és 
szerkeszt i jogok gyakorlása során megvalósuló el zetes ellen rzés.395 De 
az Alkotmánybíróság határozatában396 kifejtett álláspontja szerint nem 
min sül cenzúrának az ügyész � mint a közhatalom gyakorlójának � jogi 
lehet sége, mely szerint a sajtótermék tartalmának el zetes ellen rzése és a 
terjesztés bírósági döntés nélküli felfüggesztése ügyében eljárjon, mivel 
ebben az esetben az ügyész szabadon mérlegelheti a felfüggesztés 
feltételeinek súlyát, és dönthet a felfüggesztés alkalmazásáról vagy annak 
mell zésér l. Az utólagos ellen rzés és az azzal kapcsolatos felel sség 
érvényesítése sem min sül alkotmányos értelemben cenzúrának. Azonban a 
sajtótermék terjesztésének utólagos megtiltására mint a sajtó útján elkövetett 

 
393Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. JPTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 1999. 85�87. 
394Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 82. 
395Erre újságírói etikai szabályok vonatkoznak amellett, hogy a jogi szabályozás biztosítja az újságírói 
autonómiát. Ilyen garanciális elem, hogy az újságíró neve alatt kizárólag az  hozzájárulásával közölhet  az 
általa nyilvánosan közlésre átadott olyan anyag, amelynek tartalmát a szerkeszt  lényegesen megváltoztatta. 
39620/1997. (III. 19.) AB határozat. 



146 

jogsértés jogkövetkezményére is csak a törvényben pontosan meghatározott 
esetekben és feltételekkel, bírósági döntés alapján kerülhet sor.397 

b) A sajtószabadság a szerkesztési szabadság által a szerkesztési tevékenységet 
végz , a sajtótermék összeállításával (hír- és információszelektálás), 
megszerkesztésével indirekt saját véleményét is kifejezésre juttatja, de akár 
tartózkodhat is ett l (önkorlátozás). E véleményt azonban korlátozzák az 
egyes tartalmak, azaz a kommunikációs szabadság általános korlátaiba 
ütköz  közlések, mint például a szexuális vagy er szakos tartalmak 
közreadásának tilalma vagy korlátozása. A reklámokkal kapcsolatos 
alkotmányos közlési korlátok differenciáltan, a közvetít  médiumok 
sajátosságaira való tekintettel jelennek meg, mint például a gyermekek 
védelmében a m sorrendbe történ  beavatkozás.398 Az AB 2001-ben 
született döntése szerint a szerkesztési szabadságot a közlési tilalmak és 
korlátok mellett olyan közlemény közreadására vagy mell zésére való 
kényszerítés is korlátozza, amely közleményt szabad döntés alapján esetleg 
nem közvetítenének.399 A kényszerítésnek számtalan oka lehet, például 
személyiségi jogi jogsérelem orvoslása, vagy hogy a közleményben vitatott 
kérdéssel kapcsolatban minden releváns információ megjelenhessen, de 
akár azért is, hogy egyes társadalmi csoportok (például kiskorúak, 
fogyatékosok) hozzájussanak az ket érint  vagy számukra hasznos 
médiatartalmakhoz.400 

c) Más személyek alapvet  jogainak védelme, így például az emberi méltóság 
védelme alkotmányosan korlátozza a szólás- és sajtószabadságot. Jogsértés 
esetén magánvádas eljárás keretei közt kerülhet sor a jogérvényesítésre, de 
több büntet tényállás is lehet vé teszi a büntethet séget.401 

d) Az alkotmányi és törvényi (sajtójogi, polgári, büntet jogi stb.) korlátok 
mellett, fontos az igazság kiderítése, a valós tények, közérdek  információk 
továbbítása, és e téren a médiumok szabadságának társadalmi védelme.402 
Ennek szükségességét támasztják alá az Alkotmánybíróság határozatban 
kifejtettek is, miszerint �a társadalmi, politikai fejl dés jelen korszakának 
nagy hatású jelensége a nyilvánosság minden korábbit meghaladó mértéke. 
E nyilvánosságot a táv-, tömeg- és multikommunikáció folytonosan b vül  
technikája, korábban elképzelhetetlen eszközei és módjai, a tájékozódás, a 
tájékoztatás, a befolyásolás lehet ségei és ténylegesen alkalmazott formái 
határozzák meg. Ez az els  megközelítésben a hamis információkkal 

 
397Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 83. 
398i.m. 81�82. 
39957/2001. (XII. 5.) AB határozat. 
400Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 82. 
401i.m. 83. 
402Példaként említhet  a francia szatirikus lap ellen irányuló iszlám � Mohamed prófétát gúnyosan ábrázoló 
karikatúrák miatti � terrortámadást követ  demonstráció, ahol a világ vezet  hatalmainak és országainak 
képvisel i közösen álltak ki a sajtószabadság sérthetetlensége mellett. Hazai példaként hozható a reklámadó 
ellen a média közös fellépése, vagy az internetadó elleni százezerf s civil tüntetés. 
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szembeni védekezés eszközeinek er sítését indokolja.�403 Az álhírek 
világában különös jelent séggel bír a manipulatív, valótlan tényeket közl  
vagy a valóságot eltorzító, illetve elhallgató írások elleni társadalmi 
védekezés eszközrendszerének kialakítása. 

e) A média (sajtószerv, illetve bármely médium, újságíró stb.) esetleges 
jogszer tlen m ködése felel sségi kérdéseket is felvet, és jogi, etikai 
konzekvenciákkal jár. Így a jogsértéshez sajtójogi, büntet jogi, 
szabálysértési, polgári jogi vagy munkajogi, olykor etikai 
jogkövetkezmények f z dnek. A felel sségi viszonyok szabályozásában 
azonban új jogpolitikai, jogértelmezési irányok is megjelentek, miszerint az 
internetes platformon megjelen  szólás (pl. komment, blog) esetén az 
internetszolgáltatónak (tárhelyszolgáltatónak) felel sséget kell viselnie az 
általa m ködtetett honlapon megjelen , moderálás nélküli hozzászólások, 
vélemények tartalma miatt. A tárhelyszolgáltató felel sségének 
megállapítása szükséges és arányos korlátozása a véleménynyilvánítási 
szabadságnak � mondta ki az internetes véleménynyilvánítás egyes 
kérdéseir l szóló, 2014-ben elfogadott AB-határozat.404 Ennek folytán az 
Alkotmánybíróság a jó hírnév védelméhez való jog megsértéséért 
elmarasztalta a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületét az általa 
m ködtetett honlapon megjelentetett két sért  hozzászólás miatt. 
Ugyanakkor nem szerencsés, hogy az Alkotmánybíróság álláspontja nincs 
összhangban az uniós iránymutatás minél szélesebb kör  internetes 
szólásszabadságot célzó felfogásával, mert e döntésben megjelen  
állásfoglalás arra késztetheti az internetes oldalakat, hogy korlátozzák vagy 
akár teljesen megszüntessék a kommentelés lehet ségét. Ez az önkorlátozás 
nyilvánvalóan az online szólás- és véleménynyilvánítási lehet ségek 
b vülése és az internetes médiumok m ködése ellen hat.405 A döntés 
nemcsak az EU-iránymutatás által képviselt állásponttal ellentétes, hanem 
annak gyakorlati megvalósíthatósága (mely szerint az adott 
internetszolgáltató a tárhelyén megjelen  tartalmakat folyamatosan 
monitoringozza, annak jogszer ségét megítélje, és saját jogértelmez  
döntése alapján véleményeket eltávolítson) nem reális védelmi eszköz.406 

 
40318/2000. (VI. 6.) AB határozat. 
40419/2014. (V. 30.) AB határozat. 
405Balogh Éva�Fazekas Flóra: �Kívánjuk a sajtó szabadságát!� Az interneten is? Tanácsi iránymutatás az 
online és offline véleménynyilvánításról. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, 
Budapest, 2014.06.20. In: http//jog.tk.mta.hu/blog/2014/06, Letöltés: 2014.07.04. 
406Korábban ezek az okok indokolták pl. az online szolgáltatások esetében a közvetít  szolgáltatókra � akik a 
közvetített információk között nem válogatnak, a közvetített tartalmakat nem szerkesztik � vonatkozó sajátos 
felel sségi szabályokat az elektronikus kereskedelmi törvény szabályozásában. A törvény 7. § (5) szerint a 
szolgáltató a közvetített információk tekintetében nem köteles el zetesen és rendszeresen ellen rizni az általa 
csak tárolt, továbbított vagy hozzáférhet vé tett információ tartalmát, valamint nem köteles olyan tényeket vagy 
körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Ezt az indokolja egyrészt, hogy a 
közvetített információk hatalmas mennyiségének ellen rzése technikailag megoldhatatlan (technikai akadály), 
másrész minden ellen rzési eszköz aránytalan beavatkozást jelentene a felhasználók magánszférájába és a 
véleménynyilvánítási szabadságba (jogi akadály). Ezzel szemben a saját érdekkörb l származó � maga által 



148 

De ellenpéldaként említhet  az amerikai Legfels bb Bíróság � korábban 
már hivatkozott � döntése is, amely a véleményszabadság alkotmánysért  
korlátozásának min sítette az 1996. évi telekommunikációs törvény 
(Telecommunications Act) részét képez  �Ill  kommunikációról szóló 
törvény� (Communications Decency Act) két rendelkezését is, mivel az 
internet (platformjain megjelen ) obszcén kifejezésekre és egyéb ilyen sért  
tartalomra vonatkozott.407  

f) A sajtóval szemben alapkövetelmény a médiamonopóliumok létrejöttének 
megel zése. Sajnálatos tény, hogy az Alaptörvényb l kikerült a tájékoztatási 
monopóliumok létrejöttét megakadályozó alapjogi rendelkezés, amely egy 
általános jogállami elvárás. Különös tekintettel arra, hogy a 
�médiakoncentráció mértéke és a médiakínálat sokszín sége, 
változatossága, a médiakoncentráció és a médiapluralizmusa között érdemi 
összefüggés van, tehát a gazdasági értelemben vett piac mellett az eszmék 
piacán is vizsgálandó a koncentráció mértéke.�408 

g) A választások politikai esélyegyenl ségének biztosítása érdekében az 
Alaptörvény kötelezi a médiaszolgáltatókat, hogy a választási 
kampányid szakban szükséges tájékoztatás végett politikai reklám 
kizárólag ellenérték nélkül közölhet . Tekintettel arra, hogy ez a 
rendelkezés nem fogja át a médiafelületek teljes spektrumát és a médiumok 
hirdetési ideje is �véges�, a választások esélyegyenl ségét önmagában nem 
képes garantálni.409 

h) A hazai és nemzetközi jogtudomány képvisel i, valamint az Európai Unió 
sokféle veszélyt, problémát látnak a sajtószabadság terén. Az EU az online 
és offline kifejezés szabadságáról szóló iránymutatásában külön kitér a 
kifejezés- és véleményszabadságot korlátozó jogsért  cselekményekre, 
amelyek különösen: 

- a gy löletbeszéd; 
- a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszín ségének korlátozásai; 
- szabályozó szervek függetlenségének hiánya; 
- internetszolgáltatók, -üzemeltet k korlátozása (pl. szolgáltatás 

lassítása); 
- a magánélet tiszteletének és az adatvédelemnek korlátozása; 
- a közéleti tevékenység átláthatatlansága, transzparenciájának hiánya; 

 
rendelkezésre bocsátott vagy a megbízásából, utasításai szerint készült � információkért a szolgáltató az online 
tartalmak esetében is teljes kör en felel s (Ektv. 7. § és 12. §). A közvetítet információkkal okozott 
jogsértésekért és károkért viselt felel sség viszont attól függ, hogy a közvetít -szolgáltató mekkora befolyással 
rendelkezik a tartalom fölött (Ektv. 7�11. §). A Médiatörvény a m sorszolgáltatók felel sségéhez önálló 
szankciókat társít, miszerint a m sorszolgáltató a m sorszolgáltatás tartalmáért felel. A törvény megsértése 
esetén az általános felel sségi szabályok mellett sajátos eljárási rendet és médiajogi jogkövetkezményeket 
állapít meg. Lásd továbbá Gálik Mihály�Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó, Budapest, 2005. 79. 
407i.m. 70. 
408Gálik Mihály�Urbán Ágnes: Bevezetés a médiagazdaságtanba. Aula Kiadó, Budapest, 2009. 231. 
409Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség IX. cikk (3) bekezdés. 
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- a közerkölcsre, a nemzetbiztonságra és a �nemzeti érdekekre� való 
visszaélésszer  hivatkozás; 

- a szellemi tulajdon védelemének érdekében történ  korlátozás;  
- a jó hírnév sérelmének vádjával való visszaélés, öncenzúrára 

késztetés; 
- valamely személy ellen véleménynyilvánítási szabadságának 

gyakorlása miatt elkövetett támadások (újságírók, jogvéd k 
kivégzése, megölése, er szakos eltüntetése, kínzása vagy önkényes 
letartóztatása).410 

i) A szakma képvisel i eltér  befolyásolási képességet tulajdonítanak az írott, 
az elektronikus és az online médiumoknak.411 Ez abból adódik, hogy az 
online és offline megnyilatkozások különböz  szinteken m ködnek, 
valamint különböz  tartalommal és kifejezési formában nyilvánulnak meg. 
Emellett az újmédia (pl. az internet) a leggyorsabb hírközl , sok rádió és 
televízió is tájékozódik az online portálok híreib l, s t a hagyományos 
médiumok önálló internetes médiumokat is m ködtetnek. Rowbottom 
szerint a szabályozás a megnyilatkozások szintjeihez igazodó módszereket 
igényel.412 Meglátásom szerint az államoknak olyan EU-konform 
szabályozókat kell kialakítaniuk, melyek egységes rendszerben, de a 
sajátosságok figyelembevételével, differenciáltan kezelik a médiumokat.  

 
5.4.4. Az információs szabadság  
5.4.4.1. Az információs szabadság fogalmi köre 
Az információs szabadság fogalmi körvonalazódása se köznapi, se jogi értelemben 
nem tekint vissza nagy múltra. A XX. század utolsó évtizedeiben, a 
kommunikációs forradalom, az �információs robbanás� és az információs 
társadalmak kialakulásának kezdete óta az információ mennyisége 
exponenciálisan n . Világunkban általános érvény  jelenséggé vált, hogy a 
társadalmat alkotó egyének és szervezetek életképességéhez, valamint �az állam 
és a gazdaság m ködéséhez, a társadalmi tevékenység tervezéséhez és 
szervezéséhez egyre több információra van szükség.�413 Ebben a fejl dési, 
átalakulási folyamatban az állam demokratikus jogállami m ködéséhez a széles 
kör  nyilvánosságnak, a személyes információk feletti rendelkezési jognak és az 
információk szabad áramlásának is meg kell valósulnia. 

 
4109647/14. sz. EU Human Right Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline, Annex I., 16, 
Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 12 May 2014, vagy Az EU emberi jogi iránymutatásai az online és 
offline kifejezés szabadságáról, A Melléklet I. melléklete A., 26 A véleményalkotás és a kifejezés 
szabadságához való jog gyakorlását sért  vagy akadályozó cselekmények példái. 
411Lásd a szerz  e tárgykörben végzett primer kutatási eredményeinek részleteit In: Buday-Sántha Andrea: 
Kommunikációs jog és rendszere. PhD-értekezés, PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, 2016,  
http://pte.hu/files/file/doktori-iskola/buday-santha-andrea/buday-santha-andrea-vedes-ertekezes.pdf. Letöltés: 
2018.07.31. 
412Rowbottom, J: Media Freedom and Political Debate in the Digital Era. The Modern Law Review, 2006. 69 (4) 
MLR, 490, és Fundamentum, 2007. 2. sz. 6. 
413Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 79. 
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Az AB414 döntésével egyez en Ádám Antal véleménye szerint korszakunk 
nyilvánosságát, a nyilvánosság minden korábbit meghaladó mértékét az 
információs szabadságjog határozza meg.415 �Ez alapján válnak � bár eltér , de 
egyre növekv  mértékben � nyilvánossá a nemzetközi fórumok, a parlament, az 
egyéb állami szervek, a pártok, az önkormányzatok, a köztestületek, az 
érdekszervezetek, a hivatali munka és esetenként a civil szervezetek m ködése.�416 
A jelzett folyamatokban az információszabadság garanciái is megjelennek. Az EU 
az alkotmányában deklarálta egyrészt, hogy 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. 417 Másrészt kinyilvánította, hogy mindenkinek 
joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, mely magában foglalja a 
véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék 
megismerésének és közlésének szabadságát, anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 
beavatkozhatna, országhatárokra való tekintet nélkül.418 

Az információs jogok hazai szabályozásának kialakulása és fejl dése néhány 
évtizedes múltra tekint vissza. Jogrendszerünkben az információs önrendelkezés 
és az információ szabadsága fiatal alapjogok. A rendszerváltó 
alkotmánymódosítás419 emelte alkotmányos szintre a személyes adatok védelmét 
és az információ szabadságát.420 �Az adatvédelem mint önálló jogág 
kialakulásának els dleges oka a számítástechnika ugrásszer  fejl dése.�421 Az 
információs önrendelkezés szabadsága422 (adatvédelem) és az információ 
szabadsága (adatnyilvánosság) két önálló, de egymást feltételez  alapjog. 
Együttesen információs jogokról beszélhetünk, mely az �állam átláthatósága � 

 
414A 18/2000. (VI. 6.) AB határozat szerint �a társadalmi, politikai fejl dés jelen korszakának nagyhatású 
jelensége a nyilvánosság minden korábbit meghaladó mértéke. E nyilvánosságot a táv-, tömeg- és 
multikommunikáció folytonosan b vül  technikája, korábban elképzelhetetlen eszközei és módjai, a 
tájékozódás, a tájékoztatás, a befolyásolás lehet ségei és ténylegesen alkalmazott formái határozzák meg. Ez az 
els  megközelítésben a hamis információkkal szembeni védekezés eszközeinek er sítését indokolja.� 
415Gondol itt a �a táv-, tömeg- és multikommunikáció folyton b vül  technikája, fantasztikus lehet ségei, 
valamint a véleménynyilvánítási szabadság, a kifejezés szabadsága, a tömegközlés szabadsága és a közérdek  
adatokhoz való hozzáférés alapjoga, mint információs szabadságjog.� In: Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. 
PTE ÁJK, Pécs 1999. 80. 
416i.m. 
417EU-alkotmány I. 50. cikk. 
418EU-alkotmány II. 71. cikk. 
419Az Alkotmány új 59. § és 61. § rendelkezése deklarálta. 
420Dudás Gábor: Adatvédelem a hazai jogrendszerben. In: Adatvédelem és információszabadság a 
mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 50. 
421Ezt támasztja alá az is, hogy a hazai jogalkotásban az els  lépést a Polgári törvénykönyv 1977. évi azon 
módosítása jelentette, mely szerint �a számítógéppel történ  adatfeldolgozás nem sértheti a személyhez f z d  
jogokat.� E generálklauzulának azonban nem volt valódi tartalma, mert az Avtv. hatálybalépéséig hiányzott a 
hivatkozott szabályozás. In: Péterfalvi Attila (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban. 
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó, Budapest, 2012. 50. 
422Az alkotmány rendszerváltáskori módosításával a kommunikációs jogok közé bekerült a személyes adatok 
védelméhez f z d  jog is mint alapjog. Az Alkotmány [Alk. 59. § (1)] kimondta, hogy �a Magyar 
Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sértetlenségéhez, valamint a magántitok és a 
személyes adatok védelméhez való jog.�  
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ember átláthatatlanságának kett s maximuma.�423 E kett s cél együttes 
megvalósulását szolgálja az információszabadság és az információs önrendelkezés 
alapjogának együttes kezelése, annak ellenére, hogy más-más alapjogi értéket 
képviselnek, mivel a ,,jogosultságegyüttesek� origó pontja az 
információnyilvánosság.  

Az információszabadság, azaz a közérdek  adatok nyilvánossága és a 
személyes adatok védelme közötti szoros kapcsolat indokolja azt, hogy a jogalkotó 
e két alapjogot egy törvényben szabályozza. Ez a szabályozási megoldás azt az 
ellentmondást célozza feloldani,424 hogy �az egyének védett � sok esetben 
érzékeny � személyes adatait is kezelik az állami szervek, amelyeknek 
kötelességük ugyanakkor nyíltan m ködni, a közvéleményt legalábbis nem 
akadályozni a birtokukban lév  információk megismerésében.�425 Balogh Zsolt és 
sok más jogtudós várakozása az volt, hogy az adatkezelés egyetlen, vegyes 
szerkezet  törvény megalkotásával majd �optimális egyensúlyok, jobb, 
áttekinthet bb megoldások születnek, mint a külön utakon járó törvények 
esetén.�426 Jóri András mint adatvédelmi biztos a korrupciós ügyek nyomán az 
adatvédelem és adatnyilvánosság újragondolását, a két alapjogi érték közti 
egyensúly helyreállítását fogalmazta meg célként. Meglátása szerint a 
joggyakorlási és jogalkalmazási hibák következtében az egyensúly megbomlott, 
az adatvédelem gyakran az adatnyilvánosság kárára érvényesül. Véleménye szerint 
a magánszféra hatékony védelmi eszközeinek érvényesülése fontos, ám nem válhat 
öncélúvá, különösen nem akadályozhatja a transzparenciához kapcsolódó legitim 
értékeket.427  

Közös kezelésüket igazolja, hogy az Alaptörvény egy sorban � �Mindenkinek 
joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdek  adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez.�428 � és Európában els ként �a két információs 
szabadságot � az adatvédelmet és az adatnyilvánosságot � együtt, egymásra 
tekintettel szabályozza,�429 egy � az információs önrendelkezésr l és 
információszabadságról szóló � törvényen belül.430 Majtényi véleménye szerint: 
�Az adatvédelem és az információszabadság együttes értelme az, hogy a polgár 
maradjon átláthatatlan az információs forradalmak utáni világban is, míg az állam, 

 
423Majtényi László: Intézmények uralma, jogállami forradalom, információs jogok. In: A köztársasági 
alkotmány 20 éve. Pécsi Alkotmányi M hely Alapítvány, Kódex Nyomda, Pécs, 2009. 193. 
424i.m. 98. 
425Balog Zsolt György: [cím nélkül]. Fundamentum, 2004. 4. sz. 56. 
426 i.m.  
427Dudás Gábor: Adatvédelem a hazai jogrendszerben. In: Adatvédelem és információszabadság a 
mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 50. 
428Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdés. 
429Majtényi László: Intézmények uralma, jogállami forradalom, információs jogok. In: A köztársasági 
alkotmány 20 éve. Pécsi Alkotmányi M hely Alapítvány, Kódex Nyomda, Pécs, 2009. 201. 
4302011. évi CXII. sarkalatos törvény, természetesen számtalan más törvényhely mellett. A jogtárban az 
információszabadság kulcsszavaira rákeresve 386 oldalnyi hatályos jogi normatíva felsorolásával 
szembesülhetünk, mely az információra, tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
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a közhatalom váljék áttetsz vé.�431 Az utóbbi átláthatóságát szolgálja az 
Alaptörvény 39. cikkében kinyilvánított elkötelezettsége az információszabadság 
és a közélet tisztaságának elve mellett.432 

Az információs alapjogok sarkalatos törvényét a jogalkotó az Infotv. rövidített 
elnevezéssel illeti, utalva az információ kiemelt szerepére. De mit is takar az 
információ fogalom, és miért az adat, adatvédelem, adatnyilvánosság és 
információszabadság, információs önrendelkezés nyilvánosságnak 
kulcsfogalma?433  

Az információ latin eredet  szó, amely köznapi értelemben értesülést, hírt, 
üzenetet, tájékoztatást jelöl, mások szerint értelmezett adat, de az �egyik 
legleegyszer sítettebb megfogalmazás szerint nem más, mint a valóság (vagy egy 
részének) visszatükröz dése.�434 

Az adat köznapi megközelítésben információ, felvilágosítás, dokumentum, a 
tények olyan megjelenési formája, amely alkalmas emberi eszközökkel történ  
értelmezésre, vagy valamely adatfeldolgozó berendezés útján a kódolásra, 
feldolgozásra, továbbításra.435 Az adatból gondolkodás vagy gépi feldolgozás 
eredményeként új információt nyerünk, így mondhatjuk, hogy az adat feldolgozott 
információ. Az adatot az adathordozók tárolják, melyek a feldolgozott információk 
közvetítésére szolgáló eszközök. Ez utóbbi fogalom használatát vette át a 
kontinentális jogtól a magyar törvényhozás. 

Az Országgy lés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság 
biztosítása érdekében a személyes adatok védelmét, valamint a közérdek  és a 
közérdekb l nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog 
érvényesülését szolgáló alapvet  szabályokról, továbbá ezen szabályok 
ellen rzésére hivatott hatóságról az Alaptörvény végrehajtására � az Alaptörvény 
VI. cikke alapján � az Infotörvény céljaivá tette az adatok kezelésére vonatkozó 
alapvet  szabályok meghatározását annak érdekében, hogy a természetes 
személyek magánszféráját az adatkezel k tiszteletben tartsák, valamint a közügyek 
átláthatósága � a közérdek  és a közérdekb l nyilvános adatok megismeréséhez és 
terjesztéséhez f z d  jog érvényesítésével � megvalósuljon.436 

 
431Majtényi László: Intézmények uralma, jogállami forradalom, információs jogok. In: A köztársasági 
alkotmány 20 éve. Pécsi Alkotmányi M hely Alapítvány, Kódex Nyomda, Pécs, 2009. 201. 
432Magyarország Alaptörvénye 39. cikk. 
(1) A központi költségvetésb l csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás vagy teljesíthet  szerz dés 
alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló 
tevékenysége átlátható. 
(2) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság el tt elszámolni a közpénzekre 
vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve 
szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdek  adatok. 
433Az információ és adat fogalmakra � a kommunikációhoz hasonlóan � egyértelm en elfogadott definíció nem 
ismert, számos jelentése, kifejtése látott már napvilágot. A különböz  tudományágak különböz  módon 
közelítik meg és írják le e fogalmakat.  
434Munk Sándor: Katonai informatika a XXI. század elején. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007. 9.  
435Az adat, adatfeldolgozás, adathordozó köznapi fogalmának leírását lásd in: Egyetemes Lexikon. Magyar 
Könyvklub, (Brepols) Budapest, 2001. 13. 
436Lásd Infotv. 1. §. 
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A jogalkalmazás számára azonban a törvény kulcstényez it jelentik az 
alapfogalmak.437 Nyomban kit nik, hogy az adat fogalmának külön nevesítésére a 
törvényben nem került sor. Erre Dudás Gábor a NAIH által kiadott szakkönyvben 
a következ  szakmai magyarázatot adja: �Ez a joggyakorlat számára � a kezdeti 
jogelméleti vitákat követ en � nem okoz problémát, hiszen a személyes adat 
fogalma alapján az adat jelentéstartalma is azonosítható: egyaránt adatnak min sül 
valamely ismeret és ezen ismeret alapján bárki számára levonható következtetés 
is. Ebb l fakadóan tehát az Infotörvényb l is levezethet  adatfogalom szerint 
nemcsak az objektív körülmények, a tények és információk tekinthet k adatnak, 
hanem adatnak min sül a szubjektum szintjén megjelen  vélemény, elképzelés, 
következtetés is. Részben ebb l következ en pedig nemcsak az érintett 
ténylegesen vonatkozó, valós információk tekinthet k adatnak, hanem az esetleges 
nem aktuális, valótlan vagy téves ismeretek is. [...] Megállapítható tehát, hogy a 
jogalkotó az adat kategóriát a legszélesebben határozta meg, lényegében minden 
adat. A fogalom külön nevesítésére pedig vélhet en éppen emiatt nem került 
sor.�438 

Véleményem szerint a külföldi joggyakorlatból átvett adat fogalom használata 
helyett célszer bb és egyértelm bb lett volna a magyar nyelvben tágabban 
értelmezett információ fogalmát használni e tárgykörben. Helyesen a törvény 
elnevezésében és rövidítésében sem az adat, hanem az információ fogalmi 
használata jellemz . Sajnos a törvény tételes fogalmi rendszerében a korábbi 
gyakorlatot követve az adat fogalma áll a központban. Meglátásom szerint a 
törvényhozótól az adat fogalmának � következtetésen alapuló külön 
jogértelmezést nem igényl  � egzakt (elkülönített) megfogalmazására lett volna 
szükség. A törvény részletesen meghatározza az egyes adatfajtákat, amelyekb l 
csak következtetés útján határozható meg az adat törvényhozó általi fogalmi köre. 
Kívánatos lenne, hogy az Infotörvényben az információs önrendelkezési jog és az 
információszabadság konkrét fogalmi körét, összetev it is meghatározza a 
jogalkotó. Megállapítható, hogy a technika jelen állásának megfelel , kell  
terjedelm  az adatkezelés439 törvényi megközelítése.440Az adatkezelés alapelvei 
(pl. tisztesség, törvényesség, célhoz kötöttség, adatminimalizálás, pontosság, 
teljesség, naprakészség) azonban keretet szabnak az érintettek számára. A 
nyilvánosságra hozatal pedig az adat bárki számára történ  hozzáférhet vé tételét 
jelenti.441 

 
437Lásd Infotv. Értelmez  rendelkezések 3. pont. 
438Dudás Gábor: Alapfogalmak. In: Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi 
Attila), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 59�60. 
439Infotörvény 3. § 10. Az adatkezelés fogalma: �Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 
bármely m velet vagy a m veletek összessége, így különösen gy jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemz k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.�  
440Infotv. 5. § (1) � Az adatkezelés jogalapja kétszint , vagy hozzájáruláson alapuló, vagy kötelez  adatkezelés 
lehet.  
441Lásd Infotv. 3. § 12. pont. 
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5.4.4.2. Az információs szabadság tartalma 
A kommunikációs szabadság betöltend  rendeltetésének b vüléséhez kapcsolódik 
megnyilvánulási alakzatainak sokasodása, illetve részjogosítványainak 
önállósulása. Ádám Antal szerint �a véleményszabadság tartalmi gazdagodásának 
rendkívül jelent s megnyilvánulása, hogy e jogosultság a nemzetközi 
okmányokban és az új modern alkotmányokban is kiegészül a vélemény szabad és 
magalapozott alakulását megkönnyít , alátámasztó információkhoz való 
hozzájutással, s t a közérdek  tényekr l, eseményekr l való tájékoztatásra 
vonatkozó jogosultsággal is.�442 

Az Alaptörvényben biztosított, a kommunikációt szolgáló jogok játsszák az 
egyik legfontosabb szerepet a nyilvános akaratképzésben, amennyiben az 
egyénnek, illetve közösségeinek lehet vé teszik a közügyekben való tájékozódást. 
Ez az igény tette az információs szabadságot önálló alapjoggá. Az alkotmányos 
jogok katalógusának ez az új eleme nem is hagyományos szabadságjog, hanem 
sokkal inkább igény a közérdek  információk hozzáférhet vé tételére. De a 
passzív szerep mellett �a kommunikációs jogok eszközként szolgálnak az egyén 
számára a politikai folyamatok aktív befolyásolására, a gy lések és politikai célú 
egyesülések mellett a nyomtatott, az elektronikus sajtó és az internet révén. E 
szabadságjogoknak a politika formálásában növekv  aktív szerepe a polgár citoyen 
mivoltának er södését mutatja�.443 

Az információszabadságot az információs alapjogok, vagyis az állam és 
állampolgár kapcsolatában megjelen  tájékoztatást és a közérdek  adatok 
nyilvánosságát biztosító rendelkezések alkotják.444 �A tájékozódáshoz, a 
tájékoztatáshoz, a közérdek  adatok megismeréséhez, a közhatalmi szervek 
m ködésének átláthatóságához és az információk terjesztéséhez való jogokat 
közös megjelöléssel információszabadságnak nevezzük. Az információszabadság 
alapján tehát bárkinek joga van a tájékozódásra és bizonyos tartalmú 
tájékoztatásra, információkat bárki nemcsak kereshet, gy jthet, hanem terjeszthet 
is, határokra való tekintet nélkül. Ez az alapjog lényegesen különbözik az 
információs önrendelkezési jogtól, amely a személyes adatok feletti rendelkezési 
jogot és e jogosultság védelmének a rendszerét foglalja magába.�445 

A véleményszabadság gyakorlásának, a demokratikus közvélemény 
kialakulásának elengedhetetlen feltétele az állam m ködésének, illetve általában a 
közfeladat ellátásának a nyilvánossága, ezért a törvényhozás és az 
igazságszolgáltatás nyilvánosságának megteremtése után az elmúlt évtizedekben 
fogalmazódott meg a kormányzati, közigazgatási apparátus transzparens 
m ködésének igénye. Ennek alapjogi garanciája az információszabadság, a 
közérdek  adatok megismerésének és terjesztésének a szabadsága. Az 
Alkotmánybíróság álláspontja, hogy �a nyílt, áttetsz  és ellen rizhet  közhatalmi 

 
442Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. JPTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 1999. 82. 
443Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 4. 
444Balogh Zsolt György: [cím nélkül]. Fundamentum, 2004. 4. sz. 47. 
445Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. JPTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 1999. 82. 
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tevékenység, általában az állami szervek és végrehajtó hatalom nyilvánosság el tti 
m ködése a demokratizmus egyik alapköve, a jogállami államberendezkedés 
garanciája. A nyilvánosság próbája nélkül az állam polgáraitól »elidegenedett 
gépezetté«, m ködése kiszámíthatatlanná, el reláthatatlanná, kifejezetten 
veszélyessé válik, mert az állam m ködésének átláthatatlansága fokozott veszélyt 
jelent az alkotmányos szabadságjogokra.�446 Halmai Gábor meglátása szerint az 
információszabadságot gyakran a tág értelemben vett véleményszabadság körébe 
utalják. Annyiban nem indokolatlan ez a közös tárgyalás, hogy az információkhoz 
való hozzáférés elemi feltétele a véleménynyilvánításnak és a közvélemény 
kialakulásának.447 

A közérdek  adatok nyilvánossága a tágabban értett informáltsághoz való jog, 
az információszerzés szabadságának részeként is értelmezhet . Az 
Alkotmánybíróság szerint az alkotmány a közérdek  adatok megismerésére 
vonatkozó jogot olyan alkotmányos alapjogként garantálja, amely a 
kommunikációs jogok együtteséb l az informáltsághoz való jogot, az információk 
megszerzésének a szabadságát és állami elismerését, illet leg biztosítását jelenti, 
amely egyben a demokratikus jogállamiság alapvet  alkotmányos biztosítéka is.448 
Ezen alkotmányos jog biztosítása egyrészt mint eszköz aktív tájékoztató szerepet 
igényel az államszervezett l, másrészt az államnak és szerveinek is érdeke, hogy 
a már kialakított és naprakész információkat biztosító információs rendszerek 
adattartalma minél szélesebb körben felhasználható legyen különböz  célokra.  

Magyarországon az információszabadság (adatnyilvánosság) megvalósulását 
els dlegesen a jogszabályok által el írt tájékoztatási kötelezettségek biztosítják. A 
rendszerváltásnak � a jogállamiság megteremtésével � egyik alapvet  célja volt, 
hogy a polgár az állam el tt átláthatatlanná, az állam a polgár el tt pedig 
átláthatóvá váljon, hiszen egyfel l az átláthatóság a leghatékonyabb gátja a hatalmi 
önkénynek, másfel l pedig ez teszi lehet vé, hogy a polgárok megalapozottabban 
formálhassanak véleményt a közhatalmat gyakorló szervekr l, személyekr l.449 
Sólyom László volt köztársasági elnök véleménye szerint az információszabadság 
nem politikai jelszó, hanem szakkifejezés, azoknak a jogintézményeknek az 
összefoglaló neve, amelyek esélyt adnak a vélemény- és sajtószabadságnak, 
valamint a polgárok �informált részvételének� a társadalom ügyeiben, és ezért az 
állam közérdek  információit nyilvánossá teszik.450 

 
44634/1994. (VI. 24.) AB határozat. 
447Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 6. 
44834/1994. (VI. 24.) AB határozat.   
449IHM-IM: Tézisek az elektronikus információszabadságról szóló törvényr l, valamint a személyes adatok 
védelmér l és a közérdek  adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról. Idézi: Kulcsár 
Zoltán: Információszabadság? 3. https://ppos.hu/letoltes/Kulcsar_Zoltan_informacioszabadsag.pdf, Letöltés: 
2014.06.16. 
450Sólyom László fogalmi megközelítését Lásd: i.m. 3. 
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Az információszabadság fontosságát Patrick Birkinshaw, a Hulli Egyetem 
professzora hat pontban foglalja össze.  

- A kormányok a közérdek védelme érdekében léteznek. Az információkat a 
köz érdekében használják fel.  

- Az elszámoltathatósághoz információra van szükség. Ha mi magunk nem 
tudjuk vagy képvisel ink nem tudják, mit tesz a kormány, mi értelme van 
elszámoltathatóságról beszélni?  

- A megbízható információ el feltétele a hatékony kormányzásnak, hiszen 
azok rendelkezésre bocsátása a kormány m ködésének javítását segíti el .  

- Az információhoz jutás joga szükségképpen hozzátartozik az állampolgári 
jogokhoz.  

- Az információ hatalom, és az információ kizárólagos birtoklása különösen 
az.  

- A titkosság leplezi az önkényt, a rossz m ködési hatékonyságot és a 
korrupciót.451 

Az Európa Tanács adatnyilvánosságot érint  legfontosabb dokumentuma a 
Miniszterek Tanácsa által elfogadott (2002) ajánlás452 nem az adatok, hanem a 
hivatali dokumentumok (official documents) nyilvánosságát rögzíti. Oly módon, 
hogy a kért dokumentumhoz � a magyar szabályozással ellentétben az érintettség 
igazolása nélküli � a hozzáférést általános, míg annak megtagadását kivételes 
szabályként rögzíti. Az ajánlás három célkit zést fogalmaz meg: 

- a közügyekre történ  megfelel  rálátás, ezen keresztül pedig a 
véleményalkotás; 

- a korrupció megel zésével az államszervezet hatékony m ködésének 
el mozdítása; 

- a közbizalom er sítése.453 

Az EU küzd az információs jogok teljesülése érdekében és az Európai Bíróság 
döntései is szolgálják a jogérvényesítést. Ennek igazolásául szolgál például az 
Európai Parlament és Tanács 2016. július 6-án fogadta el a hálózati és információs 
rendszerek biztonságáról szóló (EU) 2016/1148 irányelvet. A közösségi szabályzó 
�a bels  piac m ködésének javítása érdekében intézkedéseket állapít meg a 
hálózati és információs rendszerek egységesen magas szint  biztonságának az 
Unión belüli megvalósítása céljából.� [1. cikk (1)] Ez feladatokat és 
kötelezettségeket ró a tagállamokra (pl. nemzeti stratégia kialakítása, 

 
451Sir K. Reid KCB, W: �Nyitott államigazgatás�. Az ombudsman szerepe és feladatai a közép- és kelet-európai 
országokban a rendszerváltás után. Nemzetközi konferencia. Országgy lési Biztosok Hivatala, Budapest, 1996. 
74�75. Idézi: Kulcsár Zoltán: Információszabadság? PPKE-pályam , 
www.ppos.hu/jogszabalyok_linkek/Kulcsar_Zoltan_informacioszabadsag.pdf, Budapest 2006, Letöltés: 
2014.06.16. 
452Recommendation Rec (2002) 2 of the Committee of Ministers and explanatory memorandum. 
453Révész Balázs�Somogyvári Katalin: A hazai szabályozás rendszere. In: Adatvédelem és információszabadság 
a mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 184. 
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együttm ködés) és a digitális szolgáltatókra (pl. biztonsági és bejelentési 
követelmény).454 

Az információszabadság tartalmi köre � az államszervezet valamennyi 
m ködési és gazdálkodási adata � a jogfejl déssel párhuzamosan folyamatosan 
b vül, melynek célja, hogy az állam nyilvánosságát érvényre juttassa. Ennek 
biztosítása az állam, a közfeladatot ellátó szervek455 törvényi kötelezettsége, 
melynek tárgyi hatálya a közérdek  és közérdekb l nyilvános adatok körére terjed 
ki, néhány törvényi korlát kitételével. 

Az információszabadságnak mint alapvet  jognak legfontosabb indoka a 
közszféra átláthatósága, melynek keretei közt számtalan terület nyilvánosságát 
különböztethetjük meg, illetve nevesíthetjük, amelyek:  

- a jogalkotás (törvényhozás) nyilvánossága; 
- az igazságszolgáltatás (jogalkalmazás, bírói döntések, nyilatkozat és 

forgatás rendjének) nyilvánossága; 
- az eljárások (hatósági, bírsági eljárások, közbeszerzések, pályázatok) 

nyilvánossága; 
- a nyilvántartások (személyes, közadat-nyilvántartók) nyilvánossága; 
- az üzleti-pénzügyi (könyvvezetés, beszámolók, felmérések, statisztikák) 

nyilvánossága; 
- a szolgáltatások (közszolgáltatások, közhatalom üzleti tevékenységének) 

nyilvánossága; 
- a szakmák (szakmai tevékenység folytatásának) nyilvánossága; 
- a média (elektronikus, nyomtatott, közterületi, újmédia/internet) 

nyilvánossága. 

Ezek a jogirodalomban is megjelennek. Kiemelném ezek közül Petrétei 
professzor gondolatait a jogalkotás nyilvánosságának folyamatáról, mely több 
elemb l tev dik össze: 

- szakmák egyeztetése;  
- társadalmi érdekek egyeztetése; 
- a témában érintettek tehessenek javaslatot; 
- akinek van véleménye, elmondhassa; 
- hatásvizsgálatok elvégzése a jogszabályok társadalomtudományi 

megalapozottsága miatt; 

 
454A hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló 2016/1148/EK irányelv, 
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1534026053951&uri=CELEX:32016L1148, Letöltés: 
2018.08.05. 
455Ezek köre: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy � Infotv. 26. § (1) bekezdés. 
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- a jogalkotás dönt en politikailag definiált, a társadalmi igényeknek azonban 
a felszínre kell kerülniük; 

- folyamatos visszacsatolásra van szüksége a törvényhozónak.456 

A nyilvánosság, az információs rendszerek m ködtetésének szükségességével 
ellentétben áll az �adatalanyoknak az az érdeke, hogy bizonyos, a magánélet 
sz kebb szférájában vagy az üzleti titkok fogalmi körébe tartozó adataik vagy 
egyáltalán ne kerülhessenek be a küls  szervek nyilvántartásaiba, vagy ha ez 
elkerülhetetlen, hatékony garanciák el zzék meg, hogy az említett adatok 
illetéktelenek tudomására jussanak. Ugyancsak érdeke az adatalanyoknak, hogy a 
rájuk vonatkozó információkat még az állam illetékes szervei is csupán 
meghatározott és az adatalanyok által ismert célra használhassák fel.�457 

Az Alkotmánybíróság a 15/1991. (IV. 13.) határozatában �a személyes adatok 
védelméhez f z d  jogot nem hagyományos védelmi jogként értelmezi, hanem 
annak aktív oldalát is figyelembe véve, információs önrendelkezési jogként. Az 
alkotmányban biztosított személyes adatok védelméhez való jognak eszerint az a 
tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és 
felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni általában csakis az 
érintett beleegyezésével szabad; mindenki számára ellen rizhet vé kell tenni az 
adatfeldolgozás egész folyamatát, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, 
mikor, milyen célra használja fel az  személyes adatát.�458 Az információs 
önrendelkezési jog részét képezi az adatalany tájékoztatásához való joga, amely 
nagyon fontos szerepet játszik, hisz az érintett minden egyéb joga érvényesítésének 
alapfeltétele, hisz e nélkül nem tudja a (helyesbítéshez, törléshez és tiltakozáshoz 
való) jogát gyakorolni.459 

Az információs önrendelkezési jog érvényesülése az információs társadalom 
alkotmányosságának egyik legfontosabb pillére. E tekintetben Magyarország � az 
információs jogfejl dés következtében � jelent s lépésekkel jutott közelebb a 
fejlett demokráciák jogi kultúrájához.460 Ennek fejl dését jelzi, hogy 2005-ben az 
Országgy lés felismerve az új technológiák adta lehet séget, az állam nagyobb 
átláthatóságának megteremtése, az állampolgárok közérdek  adatokhoz való 
könnyebb hozzáférhet sége érdekében önálló jogszabályban rendezte461 az 
elektronikus információszabadság kérdéskörét, mely a közérdekl désre leginkább 
számot tartó közérdek  adatok elektronikus közzétételének törvényi biztosítását 
szolgálta, másrész pedig számos kedvez  eredménnyel járt. E rendelkezések 
többsége kés bb az Infotörvényben kapott helyet.  

 
456Petrétei József: Magyarország jogforrási rendszerének alapjai. Kodifikáció, 2013. 2. szám 5�71. és a témában 
további részletek olvashatók: Petrétei József: A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris 
demokráciában. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
457Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 80.  
458i.m. 
459Somogyvári Katalin: Érintettek jogai és érvényesítésük. In: Adatvédelem és információszabadság a 
mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 153.  
460Balogh Zsolt György: Az infokommunikációs jogról. Infokommunikáció és Jog, 2004. 2. sz. 48. 
461A jogalkotó els ként megalkotta az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt, majd 
ennek rendelkezéseinek többségének az Infotv.-ben adott helyet. 
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Az egységes európai adatvédelmi rendelet (GDPR) jogharmonizációjának 
eredményeként 2018. július 1-i hatállyal lépett életbe az Infotörvény módosítása, 
mely újabb védelmi garanciákat jelent az adattulajdonosok részére. A 
rendelkezések kitérnek például a webáruházakkal kapcsolatos adatkezelésre, az 
adatkezel  weboldalán, mobil vagy táblagép alkalmazásában a felhasználókról 
gy jtött személyes adatok kezelésére, az adatvédelmi incidensekre, az adatvédelmi 
tisztségvisel kre, de a közérdek  adatok közzétételére is. A módosítás a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot jelölte ki felügyeleti szervnek, 
amely hatósági jogkörében eljárva a személyes adatok kezelési el írásainak 
betartását ellen rizheti. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az 
adatkezel vel vagy adatfeldolgozóval szemben felléphet figyelmeztetés, 
bírságolás és egyéb hatósági szankció alkalmazásával. A GDPR büntet jogi 
hatása, hogy a törvény a továbbiakban �a hatóság jelentése és egyes adatok 
megismerhet sége kapcsán nem titkosszolgálati eszközökre, hanem a titkos 
információgy jtés folytatására és leplezett eszközökre hivatkozik.�462 
 
5.4.4.3. Az információs szabadság alanyai és címzettjei 
Az információs jogok alanyainak köre rétegzett, mely az állam transzparenciájához 
kapcsolódó adatnyilvánosság és az egyén átláthatatlanságához köt d  adatvédelem 
kett sségéb l ered. Az információs önrendelkezési jog mint védelmi jog alanya az a 
személy, aki adatai felett rendelkezik. A közhatalom átláthatóságát garantáló 
információszabadság jogalanya pedig bárki lehet, aki közhatalmi szerv adatairól 
kíván tájékoztatást kapni. Ugyanakkor mindkét alapjog megvalósulásának 
kulcsfontosságú tartalmi eleme az információhoz, a tájékoztatáshoz való jog, ezért 
általánosságban azt mondhatjuk, hogy ezek alanya lehet bárki, de nem mindegy, 
hogy kit l és milyen célból kíván információhoz jutni, tájékoztatást kérni. 

Dabu szerint a tájékoztatáshoz való jog alanya lehet bármely természetes személy, 
állampolgárságra való tekintet nélkül, illetve bármely jogi személy, attól függetlenül, 
hogy közhatalom vagy sem, beleértve a médiumokat, a nyilvánosságot, illetve az 
egész társadalmat. Ambrus az információhoz való jog alanyairól pedig úgy 
vélekedik, hogy az a személy olyan �alapvet  joga, hogy minden korlátozás nélkül 
hozzáférjen bármely közérdek  információhoz, amelyet az alkotmány szavatol. 
Ebben az értelemben a személy fogalma kiterjeszthet  a természetes személyre, jogi 
személyre, közhatalomra, médiumokra és a társadalomra általában.�463 Halmai 
viszont ett l eltér  álláspontot képvisel, amikor kifejti, hogy bármennyire is része 
az információs szabadság a kommunikációnak, annak alanya nem a 
véleménymondó, hanem a �közönség�.464 

Az információhoz való jog szabályai egyrészt jogosultságot, másrészt 
kötelezettséget keletkeztetnek. Ezek gyakorlási formája elválik egymástól. A 

 
462GDPR: hatályba lépett az Infotörvény módosítása. http://kamaraonline.hu/cikk/gdpr-hatalyba-lepett-az-info-
torveny-modositasa, Letöltés: 2018.07.20. 
463Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 35. 
464Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 25. 



160 

tájékoztatáshoz, tájékozódáshoz való jog els dlegesen kérelemre gyakorolható, 
míg a tájékoztatási kötelezettség a törvény erejénél fogva keletkeztetett.465 Az 
információhoz való jog a cselekv  alanyok mellett passzív alanyokat is feltételez, akik 
a fenti joghoz kapcsolódó kötelezettség aktív alanyai. Így a tájékoztatási kötelezettség 
esetében � amely a tájékoztatáshoz való joghoz szervesen kapcsolódik � a cselekv , 
aktív alanyok a közhatalmi szervek�466 vagy bármely személy, aki közérdek  
információval rendelkezik (pl. közszolgálati vagy magánmédium). 

 
5.4.4.4. Az információs szabadság korlátai 
Az emberi méltóságból és a kommunikáció szabadságából levezethet  információs 
jogok kitüntetett alkotmányos védelemben részesülnek. A közérdek  adatok 
nyilvánosságához f z d  érdek ütközhet más fontos érdekkel, amely az 
információszabadság korlátozását teheti szükségessé. Ez azonban csak akkor 
tekinthet  alkotmányosan indokoltnak, ha azt más alapjog érvényesülése 
kényszerít en indokolja.467  

Az Európai Unió határozata kimondja, hogy közhatalomnak nem szabad az 
információ kizárólagos birtokosának tekintenie magát, hanem eleget kell tenniük a 
tájékoztatás kötelezettségének.468 Az állam, a közhatalom alkotmányos természet  
tájékoztatási kötelezettségét semmilyen más jogszabály nem sz kíthetné le vagy 
függeszthetné fel.469 

Az információs jogok védelme és korlátai ellentétes irányultságuk folytán 
eltér k, mindemellett egymás korlátait is képezik. Egyes esetekben az 
adatnyilvánosság megkövetelheti a személyes adatok kötelez  szolgáltatását, 
illetve korlátozhatja az információs önrendelkezés alapvet  jogát,470 valamint az 
adatvédelem is korlátokat állíthat a közérdek  adatok megismeréséhez f z d  
alapvet  jog érvényesülésének.471 Mindkét alapjog esetében a jogkorlátozás 
általános feltételét képezi a jogalkotóval szemben � egyben érvényesülésük, illetve 
a jogállamiság garanciális elemét képezi �, hogy csak törvény rendelheti el ezen 
alapjogok korlátozását, oly módon, hogy az a jog lényeges tartalmát nem érinti, 
mivel csak így alkotmányos.472  

 
465Somogyvári Katalin: Érintettek jogai és érvényesítésük. In: Adatvédelem és információszabadság a 
mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 153. 
466Ambrus Zoltán: Kommunikációs jog. Status Printers Siculeni, Miercurea-Ciuc, 2010. 35. 
46734/1994. (VI. 24.) AB határozat. 
468Az Európai Tanács 1993. évi 1003. határozata. 
469Vannak EU-tagállamok, melyek alkotmánya az állam tájékoztatási kötelezettségének sz kítését, illetve 
felfüggesztését kizárja, mint pl. Románia Alkotmányának 31. § 1. pontja. 
470Pl. közéleti szerepl k, közfeladatot ellátó személyek esetében. 
471Állandó kérdés, hogy a közfeladatot ellátó szerveknek is lehet-e olyan üzleti alapú szolgáltatása, vállalkozása, 
piaci tevékenysége, amely esetében az adatok közérdek  volta megfontolandó lehet. De a kérdés felmerülhet a 
közszerepl kre, közfeladatot ellátó szervek vezet i, illetve dolgozói szempontjából is. Lásd In: Révész Balázs�
Somogyvári Katalin: Információszabadság. A hazai szabályozás rendszere. In: Péterfalvi Attila (szerk.): 
Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban. HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó, Budapest, 2012. 
189.  
472Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 80. 
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A személyes adatok védelmér l és szabad áramlásáról szóló EU-irányelv is 
leszögezi, hogy �a személyes adatok áramlását akadályozó korlátok eltávolítása 
céljából elengedhetetlen az egyéni jogok és szabadságok azonos védelmi 
színvonalának megteremtése.�473 A személyes adatok védelme a magánszféra, az 
érintett személyiségi jogainak, a közszféra pedig az adatkezelés nyilvánosságának 
határait jelöli ki. A hatályos szabályozás szerint a közszféra kezelésében lév  és 
tevékenységére vonatkozó minden adat közérdek ,474 de nem minden közérdek  
adat nyilvános.475  

A személyiségi jog polgári jogi védelme biztosítja, hogy az adatkezelés és 
adatfeldolgozás a személyhez f z d  jogokat nem sértheti.476 A jogsértés esetén 
polgári jogi igények támaszthatók,477 illetve a személyes adatok védelméhez való 
joghoz mint alapjoghoz, ultima ratioként büntet jogi védelmet478 rendelt a 
jogalkotó Ugyanakkor szükségesnek találta az információszabadságot is ilyen 
szint  védelemben részesíteni.479 

A nyilvánosság alól vannak kivételt képez  általános okok. Így az 
információszabadság korlátozható: 

- az üzleti titoknak min sül  adat esetében; 
- a min sített adatok tekintetében;  
- a döntés-el készítéssel kapcsolatos adatok vonatkozásában; 
- a szerz i jogi védelem alatt álló m veknél.480 

 
4731995/46/EK direktíva. 
474Függetlenül attól, hogy nyilvánosságuk korlátozott. 
475Révész Balázs�Somogyvári Katalin: Információszabadság. A hazai szabályozás rendszere. In: Adatvédelem 
és Információszabadság a mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest, 2012. 189.   
476A Ptk. Személyiségi jogok rész (2013. évi V. törvény � második könyv, harmadik rész) rendelkezései 
biztosítják az információs önrendelkezés polgárjogi védelmét. 
477A Ptk. rendelkezik a személyiségi jogok megsértésének polgári jogi szankcióiról és érvényesítésér l. Új 
rendelkezésként került be a gy löletbeszéd elleni fellépés lehet sége, melyet az érintett közösség bármely tagja 
gyakorolhat és a személyiségi jogok megsértésének valamennyi szankcióját érvényesítheti (kivéve: a 
jogsértéssel elért vagyoni hátrány átengedése, mely egyébként fogalmilag kizárt). In: Ptk., 2013. évi V. törvény 
második könyv, harmadik rész, Személyiségi jogok, XII. cím, 2:54. § (5) bekezdés, miszerint: �A közösség 
bármely tagja jogosult a személyisége lényeges vonásának min sül , a magyar nemzet, illetve valamely 
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez tartozásával összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság 
el tt súlyosan sért  vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem esetén a jogsértés megtörténtét l 
számított 30 napos jogveszt  határid n belül személyiségi jogát érvényesíteni.�  
478A jogalkotó a büntet jogi védelmet garantálja számtalan törvényi tényállással (így pl. rendelkezik az 
információs adat megsértésér l, a jogosulatlan adatkezelésr l, a különleges személyes adatokkal való 
visszaélésr l, a magán- és levéltitok megsértésér l), részletesen lásd Büntet  törvénykönyvben. 
479Jeremy Bentham, a neves angol filozófus és jogász több mint 250 évvel ezel tt úgy vélekedett: �A titkolózás 
a zsarnokokat és a gengsztereket védi.� Az államnak azonban mindig vannak olyan adatai, információi, melyek 
titkosak polgáraik el tt. Az információszabadságot elismer , azt folyamatosan kiterjeszt  jogállamban az �állam 
titkolózásának� mértéke a kérdés. 
480Ezek jogalapját képezi a Ptk., a min sített adat védelmér l szóló törvény, az Infotv. és a szerz i jogi törvény. 
In: Révész Balázs�Somogyvári Katalin: Információszabadság. A hazai szabályozás rendszere. In: Adatvédelem 
és információszabadság a mindennapokban. HVG-ORAC Lap-, és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012. 189�190.  
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Az érintettek törvényben meghatározott információs jogait törvény 
korlátozhatja: 

- az állam küls  és bels  biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság,481 
a b ncselekmények megel zése vagy üldözése, a büntetésvégrehajtás 
biztonsága érdekében; 

- állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekb l; 
- az Európai Unió jelent s gazdasági vagy pénzügyi érdekéb l; 
- a foglalkozások gyakorlásával összefügg  fegyelmi és etikai vétségek, a 

munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megel zése és feltárása 
céljából (beleértve minden esetben az ellen rzést és a felügyeletet is), 
továbbá 

- az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.482  

Vannak azonban speciális korlátok is, erre két példát említenék. Az igazságügyi 
szervek tájékoztatási tevékenysége során a jogalkalmazás nyilvánosságának 
biztosítása mellett figyelembe kell venni a nyomozási eljárás érdekeit, továbbá az 
érintett személyek érdekeit, személyiségi jogait, illetve információs 
önrendelkezési jogát. Így a tájékoztatás sosem veszélyeztetheti az eljárás 
eredményes lefolyását és nem sértheti az ártatlanság vélelmét (senki sem 
tekinthet  b nösnek mindaddig, amíg a b nösségét a bíróság joger s 
határozatában nem állapította meg), valamint nem sértheti a személyhez f z d  

 
481Az Alkotmánybíróság a 34/1994. (VI. 24.) AB határozattal az információszabadságot alkotmányellenesen 
korlátozó korábbi jogszabályokat megsemmisítette, és lefektette egy új titokszabályozás alkotmányos elveit:  
- az államtitokká és szolgálati titokká min síthet  adatok fajtáit a törvény pontosan rögzíti; 
- közérdek  adatot kizárólag törvényben felhatalmazott, közhatalmat gyakorló személy min síthet; 
- a min sítés meghatározott eljárási rendben történik; 
- a min sítés minden esetben határozott id re szól.  
Ezen alkotmányos követelmények mentén az Országgy lés 1995-ben megalkotta az államtitokról és a 
szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényt. A Titoktörvény 3. § (1) bekezdés definiálja az állam- és 
szolgálati titoknak min sül  adatot, melyeknek meghatározott formai és tartalmi követelményeknek meg kell 
felelni.  
482Jogalapja az Infotv. 19. §-a. A tájékoztatás megadásának módjára és megtagadásának lehet ségeire az Infotv. 
konkrét szabályozást nyújt. De emellett korlátozásokat biztosítanak további jogszabályok, mint pl.: 
- az érintetti jogok Infotv.-ben történ  korlátozásával (Infotv. 19. §) összhangban a büntetés-végrehajtás 
biztonsága érdekében a fegyveres biztonsági rségr l, a természetvédelmi és mezei rszolgálatról szóló 1997. 
évi CLIX. törvény, valamint az állam m ködése, illet leg a lakosság ellátása szempontjából kiemelked en 
fontos létesítmények körér l szóló 24/1997. (III. 26.) BM rendelet büntetés-végrehajtási intézetek esetében 
felhatalmazást ad arra, hogy a fogvatartottak és az ott dolgozók kamerás megfigyelésével az emberi élet, az 
emberi méltóság, valamint az egészséghez való jog védelmében az érintettek jogait korlátozzák. A munkajogi és 
munkavédelmi kötelességszegések megel zése és feltárása céljából a munkahelyi kamerák elhelyezésének 
tilalma alól kivételt képeznek azok a munkahelyiségek, ahol a munkavállaló élete és testi épsége tényleges és 
közvetlen veszélynek van kitéve, így kivételesen m ködtethet  kamera szerel csarnokokban, kohókban, ipari 
üzemekben vagy más, veszélyforrást tartalmazó létesítményekben.� Lásd ABI-4503/P/2011, In: Péterfalvi Attila 
(szerk.): Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban. HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó, Budapest, 
2012. 165. 
- az Infotv.-ben kapott felhatalmazás alapján a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXX. törvény 
is tartalmaz jogkorlátozó rendelkezéseket a nemzetbiztonsági szolgálatok által kezelt adatokról; 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 72. § (2) bekezdés értelmében a NAV 
nyomozó hatósági eljárást lefolytató szervének vezet je megtagadhatja vagy korlátozhatja a személyes 
információk kiadását. 
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jogokat. Az Európai Unió Bírósága C-2012/13. számú ügyben483 hozott ítéletében 
arról döntött, hogy a személyes adatok védelmér l szóló irányelvet kell alkalmazni 
a magánszemély által a családi házra szerelt térfigyel  kamerával rögzített, 
közterületre irányuló videofelvételre. Az irányelv mindazonáltal lehet vé teszi 
annak értékelését is, hogy az adott személynek jogos érdeke f z dik saját maga és 
családja tulajdonának, testi épségének és életének védelméhez. Ez esetben sor 
kerülhet a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása nélkül, az 
érintettet nem kell tájékoztatni az adat kezelésér l. A tagállamok korlátozhatják az 
irányelvben foglalt kötelezettségek és jogok mértékét, ha a korlátozás 
b ncselekmény megel zése, vizsgálata, felderítése és büntet eljárás lefolytatása, 
illetve mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.484 
 
5.4.5. A gyülekezési szabadság 
5.4.5.1. A gyülekezési szabadság fogalmi köre 
Önállóan nevesített alapjog a gyülekezés szabadsága,485 amelynek békés 
gyakorlásához való jogot az Alaptörvény deklarálja.486 A tartalmi megközelítés 
kiinduló kérdése, hogy miként definiáljuk a gyülekezést. A kérdésfeltevés 
jelent sége abban áll, hogy milyen jellemz k alapján ítélhet  meg konkrétan, hogy 
az adott �jelenség� gyülekezésnek tekinthet -e? A gyülekezési jogról szóló 2018. 
évi LV. törvény rendelkezése kimondja, hogy �e törvény alkalmazása során gy lés 
a legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából 
tartott nyilvános összejövetel.� (2. §) Kimondja továbbá, hogy �mindenkinek joga 
van ahhoz, hogy engedély vagy � törvényben meghatározott kivételekkel � 
el zetes bejelentés nélkül, békésen és fegyvertelenül másokkal közösen 
felvonulásokat és tüntetéseket szervezzen, és azokon részt vegyen. Közterületnek 
nem min sül  helyszínen csak az ingatlan tulajdonosának és használójának 
hozzájárulásával szervezhet  gy lés.� (1. §) 

Véleményem szerint � köznapi értelemben � kollektív kommunikációnak az 
azonos vélemények, érzések találkozásának sajátos és közös kifejezési formája a 
gyülekezés. Általános jogtudományi megközelítés szerint két vagy több személy 
szándékos és ideiglenes részvétele egy rendezvényen, annak érdekében, hogy 
közéleti, politikai kérdésben közösen állást foglaljanak.487 

 
483F. Rynest-ügy tárgya: F. Rynest és családját ismeretlen személyek többször megtámadták, házuk ablakait 
több ízben betörték, erre a családi házra térfigyel  kamerát szereltek fel, mely a házukat körülvev  közterületr l 
készített videófelvételeket. Ezek segítségével azonosították a két gyanúsítottat, egyikük a Személyesadat-
védelmi Hivatal el tt vitatta, hogy F. Rynest jogszer en kezelte volna a térfigyel  kamerával rögzített adatokat. 
484EU-s jogharmonizáció. Személyes adatok védelme � Szigorúan értelmezett kivétel. Pesti Ügyvéd, 2015. 1. sz. 
8. 
485A véleménynyilvánításhoz való szoros kapcsolatára utalás jelenik meg pl. 30/1992. (V. 26.) AB határozatban 
(ABH 1992, 167., 171.). 
486Ezt deklarálja az Alaptörvény [Szabadság és felel sség VIII. cikk (1) �Mindenkinek joga van a békés 
gyülekezéshez�], de a nemzetközi okmányok és az EU-dokumentumok is, mint pl. EU Alapjogi Charta. 
487Vécsey Tamás 1884-ben megjelent írásában nagyon eklatáns véleményt fejtett ki a gyülekezésr l, annak 
lényegér l, eszerint: �A gyülekezés fontossága el térbe lép a közvetett demokratiában, hol a nép a dönt  
elhatározást a választottakra bízza. A sajtó és a népgy lés az a tér, amelyen a választók is nyilatkozhatnak és 
amely téren kifejezhetik véleményöket a küld k, a megbízók, s t még a cenzuson kívül állók is. A 
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Eszerint a gyülekezés f bb fogalmi elemeit képezi: 

- a gondolkodás és érzés megegyezése, a vélemények és meggy z dések 
találkozása;  

- a kollektív törekvések harmóniája,488 azaz a kialakult vélemények 
csoportos kifejezése; 

- polgárok pillanatnyi tömörülése;489 
- egyesült er vel (viribus unitis);490 
- egy közös célra; 
- közterületen, illetve magánterületen; 
- id szer  és aktuális; 
- közérdek  politikai kérdésben; 
- megvalósítva a közügyek vitelében való részvételt; 
- politikai hatás- és nyomásgyakorlás, befolyás érdekében; 
- nyílt, közvetlen, szinte kifejezés; 
- tömeges megnyilvánulás; 
- kollektív vélemény képviselete; 
- kinyilvánított közösségi megnyilatkozás, manifesztáció; 
- a közvélemény, a média491 és a hatalom figyelmének felhívása, 

tájékoztatása. 

Összegezve a személy szabadságának és méltóságának, politikai véleményének 
kollektív gyakorlási formája.492 E fogalmi összetev k rámutatnak arra, hogy a 
gyülekezés integrált, speciális kommunikációs forma, mely több önálló 
szabadságjog együttes gyakorlásának �egyvelege�, így megvalósulásához több 
tartalmi feltétel együttes fennállása szükséges. A hazai és nemzetközi 

 
népképviselet tagjainak joga a népt l kapott megbízáson alapul, de a megbízás adása által a nép nem mond le a 
vélemények, óhajtások, bírálatok, bizalmi vagy bizalmatlansági nyilatkozatok kifejezésének jogáról. A 
vélemények és meggy z dések találkozása, a gondolkodás és érzés megegyezésének tömeges nyilvánulása, a 
collectivitás, a törekvések harmóniája, er t és jelent séget biztosít a gyülekez  polgárságnak, emeli a 
közszellemet és a közügyek iránti érdekl dést. Edzi meggy z désünk szilárdságát annak látása, hogy ismer sök 
és nem ismer sök százan és ezren a mi elveink tántoríthatatlan hívei. Természetünk sugallja, hogy közeledjünk 
egymáshoz, er inket egyesítsük, kik egy czélra törekszünk. Viribus unitis. Egyetértésünknek nyomatékos 
bizonyítéka az állandó szövetkezés, de múló összejövetelekre is van szükségünk, f leg azon alkalmakkor, a 
melyeket el re talán nem is sejtett események idéztek föl, a mely alkalmak fölvillanyozó hatása a különben 
össze nem jöv , együtt nem tanácskozó embereket egy pillanatra tömöríti, hogy id szer  manifestatiót 
tegyenek, a nyílt közvetlen szavak elhangzása után pedig a sokaság magával vigye azon emel  tudatot, hogy 
közérdek  kérdésben kimondta véleményét minden ember, szinte szabad férfihoz méltóan.� In: Vécsei Tamás: 
A gyülekezési szabadság a mai alkotmányokban. Budapesti Szemle, 1884. 38. kötet 89. sz. 201. 
488i.m. 201�202.  
489Halmai a �pillanatnyi egyesülés� fogalmi elemét emelte ki írásaiban mint differencia specifika. Írásait lásd az 
irodalomjegyzékben. 
490A Viribus Unitis latin kifejezés magyarul �Egyesült er kkel�, németül �Mit vereinten Kräften� formában volt 
ismert, de a magyar vonatkozásban inkább a �Bizalmam az si erényben� (latinul Virtutis Confido) jelmondat 
volt használatban. 
491A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet  szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 13. §-a a 
közügyekben a médiának tájékoztatási kötelezettséget ír el . 
492Ezeket a fogalmi elemeket már kiemelte Vécsey is a XIX. században. 
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jogtudomány egyaránt nevesítette � kezdetben mint állampolgári jogot,493 kés bb 
� mint emberi alapjogot, mint els  generációs szabadságjogot, mint 
kommunikációs jogot, mint politikai jogot, a demokratikus közügyek vitelében 
való politikai-részvételi jogot.494 A külföldi esetjog és a hazai jogalkalmazói 
gyakorlat (pl. AB, ombudsmanok, Kúria) a gyülekezési jog kommunikációs jogi 
jellegét, annak meghatározó jelent ségét emeli ki, a politikai funkciója 
másodlagos.495  

Hajas Barna ezzel az állásponttal nem ért egyet. Szerinte ez egy leegyszer sít  
megközelítés, mert egyrészt a kommunikációs funkció túlhangsúlyozása oda 
vezetne, hogy �a gyülekezési jog lényeges tartalma annak biztosítására 
korlátozódna, hogy többen tehessék meg azt, amit egyenként amúgy szabad.� 
Másrészt ez egyben azt jelentené, hogy �a gyülekezési jog gyakorlása nem más, 
mint a véleménynyilvánítási szabadság gyakorlása során igénybe vehet  egyik � 
bár kétség kívül kiemelked  jelent ség  � kommunikációs csatorna, médium.�496 
Úgy véli, nem szabad puszta médiummá vagy kollektív véleménynyilvánítássá 
�silányítani�, mert ha ez igaz lenne, akkor nem lenne szükség arra, hogy a 
gyülekezési jogot nemzetközi jogi dokumentumokban és az alkotmányokban 
külön védelemmel illessék, hiszen a véleménynyilvánítási szabadság közösen 
gyakorolt formájaként, �platformsemleges� módon amúgy is magas szint  
védelmet élvezne, így önálló alapjogi védelme nem lenne indokolt. Meglátása 
szerint a gyülekezési jog �több és min ségileg más, mint pusztán valamiféle közös 
(esetenként tömeges) véleménynyilvánítás, vagy akár egy kommunikációs 
csatorna. [...] E más min sége pedig a résztvev k térbeli, fizikai és id beli 
közvetlenségében rejlik. Amint a résztvev k egy sz kebb helyen összejönnek, a 
gyülekezés térbeli-fizikai dimenzióra tesz szert, amely megtestesültségével és 
hatásával sajátos véleménynyilvánításként is felfogható. A közös 
véleménynyilvánítás során úgy válik ezeknek a térbeli-fizikai összetev knek és a 
résztvev k által képviselt céloknak az összekeveredésével egységes hatásúvá, 
hogy a tömeg már a puszta jelenlétével is adott vélemény mellett kiáll, már 
önmagában is állást foglal.�497 

Saját meglátásom szerint az esetjogban kialakult álláspont nem a 
leegyszer sítést képviseli, hanem a tartalmi összetev k közt fogalmaz meg 

 
493Drinóczi Tímea�Petrétei József: A gyülekezési jog a Magyar Köztársaságban. Jura, 2002. 1. sz.13. 
lábjegyzetben a görög és portugál alkotmányt jelöli meg kivételként, Szikinger István: A gyülekezési jog 
szabályozásának mai kérdései. Új Rendészeti Tanulmányok 1996. 1. sz. 21., Szikinger István: Gy léshatár 
Fundamentum, 2002. 1. sz. 94. hivatkozva az 1831-es belga alkotmányt jelöli meg példaként. Idézi: Hajas 
Barna: A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. Pécs, PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, 49�50. 
www.ajk.pte.hu/doktori-iskola, Letöltés: 2015.01.12.  
494i.m. 57. 
495A hazai joggyakorlatban lásd pl. 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 442, 449., 4/2007. (II. 13.) AB 
határozat, ABH 2007, 911, 914., az OBH 5205/2002; OBH 4435/2006; OBH 2058/2008; OBH 2452/2008; 
OBH 2952/2008; OBH 3262/2008; OBH 3444/2008; OBH 3628/2008; OBH 5266/2008; OBH 5593/2008; 
OBH 5642/2008; OBH 2624/2009 sz. jelentéseket, az USA Legfels bb Bíróságának már a múlt század elején 
hozott döntései, mint pl. De Jonge v. State of Oregon, 299 U.S. 353 (1937); és idézi i.m. 54. 
496i.m. 
497i.m. 54�55. 
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prioritást, kvázi a gyülekezési szabadság kommunikációs és politikai funkcióit 
rangsorolja, ezzel kijelöli a priorizált, els dleges kommunikációs tartalmi jelleget. 
Az Alkotmánybíróság határozataiban foglaltak meger sítik e vélekedésem, illetve 
az általam vázolt fogalmi összetev ket, amelyet a következ k is igazolnak. 

 
5.4.5.2. A gyülekezési szabadság tartalma 
Az Alaptörvény és más nemzeti alkotmányok a gyülekezési szabadság egyes 
részjogosultságait nem rögzítik.498 A tartalmi elemeit az esetjog, illetve a törvényi 
normatívák499 határozzák meg.  

Az Alkotmánybíróság a gyülekezési jog kommunikációs jogi jellegére utal, 
mikor határozatában kinyilvánítja, hogy �a gy lések megszervezésének, 
megtartásának, az azokon való részvételnek a joga nélkül a nézetek, információk 
megszerzésének és másokkal való megosztásának, a vélemények közösen történ  
kialakításának a lehet sége ugyanis aligha volna megvalósítható.�500 Politikai 
funkciója tekintetében az Alkotmánybíróságnak az az álláspontja, hogy �a békés 
gyülekezés szabadsága a demokratikus társadalom el feltétele és alapvet  értéke. 
A gyülekezési jog alapján megtartott rendezvények elválaszthatatlanul 
kapcsolódnak a demokratikus nyilvánosság értékéhez, e rendezvények teszik 
lehet vé, hogy a polgárok a politikai folyamatot kritikával illessék, tiltakozásukkal 
befolyásolják. A békés rendezvények a politikai és társadalmi rend, a képviseleti 
szervek legitimitásának megszilárdítása szempontjából is értéket jelentenek. A 
tüntetések, tiltakozó akciók a képviseleti szervek, a kormányzat és a közvélemény 
számára is jelzik a társadalomban megjelen  feszültségeket, lehet vé téve azt, 
hogy az illetékesek id ben megfelel  lépéseket tegyenek a feszültségek okainak 
csökkentésére. A gyülekezési jog alapján megtartott rendezvények célja, hogy a 
gyülekezési joggal él  polgárok közös véleményt alakítsanak ki, illetve nézeteiket 
másokkal megosszák és közösen juttassák kifejezésre.�501 Másrészt úgy fogalmaz, 
hogy �a mai alkotmányos demokráciákban a közterületi gyülekezések els sorban 
a már kialakult vélemények, álláspontok együttes megjelenítésére, közös 
képviseletére szolgálnak.�502 

A gyülekezési szabadság részjogosultságaiként a szervezés, a vezetés, a 
rendezés és a részvétel jogát különböztethetjük meg, mivel ezek elengedhetetlenek 
a gyülekezési jog gyakorlásához. A részjogosultságok együtt és külön-külön is 
kiemelt alaptörvényi védelem alatt állnak.503  

Véleményem szerint a gyülekezési jog széles értelm  megközelítésben � mint 
korábban már tettem rá említést � olyan speciális, integrált alkotmányi 

 
498i.m. 52.  
499A gyülekezésr l szóló törvény, illetve a törvény hatálya alá nem tartozó rendezvényekre vonatkozó 23/2011. 
(III. 8.) kormányrendelet (a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételér l). 
50055/2001. (XI. 29.) AB határozat. 
5014/2007. (II. 13.) AB határozat (ABH 2007, 911, 914.).  
50275/2008. (V. 29.) AB határozat (ABH 2008, 651, 662�663.) és Hajas Barna: A gyülekezési jog aktuális 
elméleti és gyakorlati kérdései. Pécs, PTE ÁJK Doktori Iskola, www.ajk.pte.hu/doktori-iskola, Letöltés: 
2015.01.12. 53. 
503i.m. 52. 
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kommunikációs jog, amely több alapjog gyakorlását egyesíti, illetve együttes 
megvalósulását feltételezi. Az önálló részjogok mellett � a gyülekezés rendeltetése 
folytán � a véleménynyilvánítás, a szólás,504 a kifogás részjogosultságait, illetve a 
politikai (részvételi) jogok gyakorlását (de a petíciós jog vagy a népszavazás, a 
népi kezdeményezés kiindulópontja is lehet) is magába foglalja. Továbbá közvetve 
megvalósítja a közösségi véleménynyilvánítást, állásfoglalást (a nyilvánosság, a 
nyomásgyakorlás során) funkcionális egységet képezve, amely a kommunikáció 
speciális formája, a szabad, békés közterületi tömörülés megvalósulását szolgálja.  
 
5.4.5.3. A gyülekezési szabadság alanyai és címzettjei 
Az Alaptörvény a gyülekezési jog alanyaira utalásként a �mindenkinek� 
szófordulatot használja. Más nemzeti alkotmányokban, például a �minden 
németnek�, �a portugáloknak�, �a görögöknek� kifejezések ellenére nemcsak 
állampolgárokat, hanem mint egyetemes emberi jog, minden embert, 
állampolgárságára való tekintet nélkül megillet. Azonban alanya �a véleményüket 
kifejt  egyének csoportja is lehet.�505 Az egyes részjogosultságokhoz is önállóan 
nevesíthet  alanyok társíthatók, így például szervezetek (pl. közösségek, civil 
szervezetek, pártok) is élhetnek gy lések szervezésének jogával.506 

A 2018. évi gyülekezési törvény külön nevesíti a gy lést szervez , vezet  és 
rendez  jogalanyt, és azok jogosultságait és kötelezettségeit. Eszerint: 

- A gy lés szervez je az, aki a résztvev ket a gy lésen való részvételre 
nyilvánosan felhívja, a gy lést meghirdeti, valamint a gy lést megszervezi 
és azt vezeti, továbbá a gy lés befejezését követ en haladéktalanul 
gondoskodik a gy lés helyszínének a gy lést megel z  állapotba hozásáról 
(3. §), a vezet vel és a rend rséggel a gy lés szervezése és megtartása során 
egyeztetést tart [11. § (2)] és együttm ködik [8. § (1)], a közterületi gy lést 
a gyülekezési hatóság (illetékes rend rkapitányság) felé a törvényes 
határid n belül bejelenti, kivéve a spontán gy lést [10. § (7)]. Egyúttal 
egyetemlegesen felel a gy lés résztev je által okozott kárért a károsult 
harmadik személlyel szemben, a károkozóval egyetemlegesen (20. §). 

- A gy lés vezet je az, aki meghatározza a gy lés rendjét és lefolyását, ennek 
során dönt a szó megadásáról és megvonásáról, a gy lés berekesztésér l 
vagy befejezetté nyilvánításáról, és szétszéleszti a résztvev ket, valamint a 
gyülekezési hatósággal a gy lés szervezése és megtartása során egyeztetést 
tart [11. § (2)] és együttm ködik [8. § (1)], továbbá megteszi a rend 
biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükségessé váló intézkedéseket, 
és ezek eredménytelensége esetén a gy lést feloszlatja, továbbá felel a 
gy lés békés jellegének meg rzéséért [4. § (2)]. 

 
504Az önálló szólást is megvalósíthatják a résztvev k saját transzparenseik, vagy akár felszólalásaik útján. 
505Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület, Kolozsvár, 2005. 1. sz. 59. 
506Hajas Barna: A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. Pécs, PTE ÁJK Doktori Iskola, 
www.ajk.pte.hu/doktori-iskola, Letöltés: 2015.01.12. 50. 
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- A gy lés rendez i, akik a gy lés békés lebonyolításához és a gy lés 
rendjének fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátásához segítséget 
nyújtanak, és feladataikat a vezet  utasításai szerint látják el a kötelez  
karszalag és mellény viselése mellett. (5. §) 

A szervez i és vezet i jogosítvány gyakorlása el is válhat és össze is fonódhat. 
Ez utóbbi esetben a szervez  látja el a vezet i feladatokat is, illetve, ha többen 
szervezik, akkor közösen jelölik ki a gy lés vezet jét [3. § (4)]. 

A szervez (ke)t, a vezet t a jogok gyakorlásában segít  rendez (k), illetve a 
felszólaló(k) is a gyülekezési jog kiemelt jelent ség  alanya(i), akik a 
résztvev khöz képest többletrészjogokkal rendelkeznek, ugyanakkor 
többletfelel sség is terheli ket, f ként a békés rend fenntartásában. A részvétel 
jogát pedig maguk a résztvev k, a rendezvényen jelen lév k gyakorolják. Fontos 
kiemelni, hogy a társadalom tagjait megilleti a �nem részvétel� joga is. Eszerint 
senki nem kényszeríthet , illetve kötelezhet  a jelenlétre, így mindenkinek joga 
van a távolmaradásra vagy akár a rendezvény elhagyására. Demokratikus 
társadalomban természetesen sem a részvételért, sem a távolmaradásért hátrányos 
következmény senkit nem érhet. A mindennapi életben nemcsak a szólás-, a 
médiaszabadság esetén valósul(hat) meg az öncenzúra, hanem a gyülekezési jog 
gyakorlásáról való önkéntes lemondás formájában is, valamely (pl. egzisztenciális, 
fizikai) retorziótól való félelem okán.507 

Összegezve, a gyülekezés joga olyan személyhez f z d  jog, mely kollektíven 
gyakorolható. Az alanyi jogosultságokat több szerepl  együttesen gyakorolhatja. 
Eszerint egy személy508 gyülekezése fogalmilag kizárt, ugyanakkor az újmédia 
világában felvet dnek olyan kérdések, hogy például virtuális gyülekezés, azaz a 
virtuális térben, mint közterületen gyakorolható-e, illetve megvalósítható-e a 
gyülekezés szabadsága. Hiszen technikai értelemben nemhogy kizárt, de nap mint 
nap alakulnak egy-egy közérdek  témában Facebook-csoportok, és kollektív 
véleménynyilvánítási jogukat gyakorolják, mindamellett ezt a virtuális tér adta 
lehet séget a hagyományos értelembe vett gy lések szervezésére is felhasználják. 
Ez esetben de facto a szervez i, vezet i jogok gyakran többszöröz dnek, mely a 
gyülekezés alanyainak körének b vülését hozza magával. Rendkívüli példaként 
szolgál a 2015. évi spanyolországi hologram tüntet k esete, akik mivel a helyi 
hatóságok a gyülekezést megtiltották, ezért helyette új, virtuális megoldások útján 
adtak hangot véleményüknek.  

A gyülekezési jog alanyainak köréb l fogalmilag kizártak az állami, 
önkormányzati szervek. Annak ellenére, hogy pl. e szervezetek is tartanak 
rendezvényeket, a képvisel k önálló politikai gy léseket szerveznek, de a jelenlegi 
szabályozás értelmében ezeket nem soroljuk a gyülekezési jog gyakorlásának 
körébe, mivel nem a fennálló hatalommal szembeni politikai nyomásgyakorlás a 

 
507Különös tekintettel, hogy ma már gyülekezésekr l a térfigyel  kamerák felvételei mellett a rend rség 
videófelvételeket készít, melynek folytán a jelenlév k személyazonossága az arcfelismer  és az állami 
nyilvántartás segítségével azonosítható.  
508A Kúria gyakorlatában a kollektív, több személy általi joggyakorlás definíciós elem. 
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célja. Ennek a célnak a hiányában nem valósítja meg a gyülekezési jog gyakorlását 
a közterületen megrendezett baráti összejövetel sem. Szintén nem soroljuk a 
törvény hatálya alá a választási eljárás hatálya alá tartozó 
kampányrendezvényeket. Ugyanakkor a törvény a gyülekezési jog a hatálya alá 
sorolja a közterületi gy lést, valamint a �verseng  rendezvényre� és a �spontán 
gy lésre� is tartalmaz rendelkezést. Emellett elkülönülten, az önállóan nevesített 
egyesülési jog körébe sorolandó az els dlegesen gazdasági vagy szociális tárgyú 
tüntetés. A jogalkotó a kulturális, szórakoztató, sport- vagy egyéb zenés, táncos 
magánrendezvényeket szintén nem e körben rendezi a politikai, közérdek  cél 
hiányában.509 

Fontos kiemelni, hogy a rend rségi, karhatalmi szervek (kivezényelt dolgozói) 
a gyülekezés konkrét feladatokkal megbízott szerepl i, alanyai a gyülekezéseknek. 
Els dlegesen passzív alanyai, de olykor aktív magatartás formájában befolyásolják 
a rendezvény alakulását, annak kimenetelét, akár annak megtiltása vagy a helyszín 
kizárása510 folytán akár a Gyülekezési törvény által el írt egyéb rendfenntartás 
keretében. Szerepkörük �hatótávolságát� jogszabály rendezi, mégis az elmúlt 
évtizedben számtalan probléma és ennek kapcsán vita merült fel hatásköri túllépés 
miatt. A történelemben nem egyszer volt arra példa, hogy a kivezényelt karhatalmi 
dolgozók átálltak a tüntet k oldalára, mellyel aktív alanyokká váltak.  

A különböz  típusú események, rendezvények egyértelm  elválasztása, 
egységes és átlátható rendszerszer  kezelése és a fogalmi tisztázása a 2018. 
október 1-t l hatályos gyülekezési törvénnyel csak részben valósult meg. A 
törvény újszer sége és a joggyakorlat hiánya okán felmerül  kérdések, illetve 
kialakuló helyzetek megítélése, jogértelmezése és gyakorlati megvalósulása 
azonban bizonytalan. 
 
5.4.5.4. A gyülekezési szabadság korlátai  
A gyülekezési szabadság alapvet  korlátja az er szak, vagyis csak békés 
gyülekezés valósítható meg. Általános korlátait képezik a nemzetközileg is 
elfogadott alapjogi korlátok, mint például a közrend, a közegészségügy, mások 
jogainak sérelme, a szabálysértés, a b ncselekmény és az arra való felhívás, 
valamint a gyülekezés során megvalósuló egyes szabadságjogokra vonatkozó 
korlátozások a szükségesség és arányosság követelményének figyelembevételével. 
A magánélet védelméb l ered  korlátot képez, hogy �a véleménynyilvánítás 
szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi 
életének, valamint otthonának sérelmével.� [Alaptörvény VI. cikk (1) bek.] 
Emellett a gyülekezés összetev i által adekvát módon, a gyülekezési jog 
részjogosultságaihoz is társulnak bizonyos törvényi keretek. Például �a gyülekezés 
békés jellegét biztosító korlátozások� [2018. évi LV. tv. 9. §. (2) a) pont] 
rendelkezése szerint, ha a bejelentés nem tartalmazza annak lehet ségét, hogy a 

 
50923/2011. (III. 8.) a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételér l szóló kormányrendelet rendelkezik 
ezek részletszabályairól. 
510Pl. el re lefoglalja a közterületet, lezárja vagy m veleti területté min síti. 
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résztvev k egyenruhába vagy ahhoz hasonló ruházatban, akár arcuk eltakarásával 
jelenjenek meg, úgy erre nincs módjuk. A vezet  pedig intézkedési jogkörével 
élhet vissza, mint például egyes kommunikációs eszközök (szlogenek, 
jelmondatok, zászlók, egyéb transzparensek) használatát megtilthatja, valamint a 
rendezvény levezetése és rendjének fenntartása érdekében ad hoc korlátozásokat 
határozhat meg. A korlátozás szólhat valamely résztvev  gy lésr l való 
kizárásáról, eltávolításáról [4. § (3)], mely a kifejezés és kommunikáció 
szabadságát, míg a helyszín elhagyása és útvonal meghatározása a mozgás 
szabadságát érintheti (azonban a vezetési jog önkényes gyakorlása során hozott 
indokolatlan korlátok esetén a részvev k joga felülkerekedhet). A rend rség 
intézményvédelmi jogkörében eljárva például korlátozhatja az esemény alatti 
csatlakozást.511 Az Alkotmánybíróság azonban hangsúlyozza, hogy �egy 
demokratikus társadalom nem választhatja a tiltakozás elnémításának, 
szükségtelen és aránytalan korlátozásának útját: a politikai szabadságjogok 
korlátozása nemcsak azokat sújtja, akik élni kívánnának jogaikkal, hanem a 
társadalom egészét, így azokat is, akikre hivatkozással az állam a jogkorlátozás 
eszközéhez nyúl.�512 

Összegezve, adott társadalomban a gyülekezési jog a kölcsönös 
hatásmechanizmus folytán osztozik más alapjogok (pl. véleményszabadság, 
politikai jogok, részvételi jogok, nyilvánosság) jogi sorsával, de a korlátaival is. 
Ugyanez igaz az egyes részjogosultságokra is, �ha ezek bármelyike csorbát 
szenved, azzal e szabadságjog érvényesülése sérül.�513 De akár alapjogi konfliktus 
is kialakulhat, nemcsak az alapjogok, hanem a részjogosultságok között is, ez 
esetben valamelyikkel szemben jogkorlátozás áll fenn. Ilyen például a rendezvény 
levezetési jogát gyakorló személyben beálló változás (ha a vezet  eltávozik vagy 
személye egyértelm en nem állapítható meg) esetén a résztvev k felé fennálló 
tájékoztatási kötelezettség arról, hogy a felszólalásokhoz történ  szólás, illetve a 
visszavonás jogának gyakorlására ki jogosult: Ebben az esetben a vélemény és a 
gyülekezés alapjogi konfliktusa alakul ki.514 Ugyancsak korlátot jelenthet például 
a rendezvényfelhívás nyilvánosságában a média szerkeszt i szabadságának joga. 
A jogsértéseket a Szabálysértési és a Büntet  törvénykönyv egyaránt szankcionálja 
és a külön törvényi tényállások is ezt bizonyítják. 
 

 
511Hajas Barna: A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. Pécs, PTE ÁJK Doktori Iskola, 
www.ajk.pte.hu/doktori-iskola, Letöltés: 2015.01.12. 59-60. 
5124/2007. (II. 13.) AB határozat (ABH 2007, 911, 914.). 
513Hajas Barna: A gyülekezési jog aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. Pécs, PTE ÁJK Doktori Iskola, 
www.ajk.pte.hu/doktori-iskola, Letöltés: 2015.01.12. 5. 
514Alfred Grof ezen az alapjogi konfliktus fennállásának megállapítására jut egy osztrák alkotmánybírósági 
határozat elemzése során. Grof, A: Versammlungs contra Meinungsäußerungsfreihei: Anmerkungen zu einer 
richtungsweisenden Entscheidung des VfGH. Österreichische Juristen-Zeitung, 21/1991. 733�734. 61., Idézi: 
i.m. 60. 
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5.4.6. Az egyesülési szabadság 
5.4.6.1. Az egyesülési szabadság fogalmi köre 
Az egyesülési szabadság nemzetközi dokumentumokban történ  els  említései 
egyesülésellenes515 kitételekben fogalmazódtak meg,516 majd a bírói gyakorlat 
jogértelmezése folytán sokáig a gyülekezési jog megnyilvánulásaként fogták fel. 
Önállóvá válásában nagy szerepet játszott két nemzetközi egyezmény, amely 
megfogalmazta a szabad társuláshoz való jogot (egyesülés szabadsága), valamint 
a szervezkedés szabadságát és a kollektív tárgyalási jogot, a dolgozók sztrájkjogát 
(szakszervezeti szabadság). 

Az egyesülési jognak a nemzetközi egyezményekben és a nemzeti 
alkotmányokban a gyülekezési jogtól függetlenül megjelen  önálló nevesítésének 
(nevesíthet ségének) oka és indoka leginkább abban rejlik, hogy egyrészt a 
gyülekezési jog fogalmi tartománya nem biztosítja az egyesülés tényleges 
megnyilvánulásának védelmét. Másrészt a gyülekezésnek az egyesülés differencia 
specifikumaival történ  fogalmi b vítésével torzulna a gyülekezés funkciója. 
Harmadrészt az egyesülési jog fejl dése, jelent ségének, társadalmi szerepének 
növekedése folytán kialakult sajátosságai kell  alapot képeznek önálló jogként 
történ  nevesítéséhez, fogalmi tartományának meghatározásához. 

Az egyesülés egzakt fogalmi meghatározásával a hazai és nemzetközi 
jogalkotók egyaránt adósok maradtak.517 Meglátásom szerint általános 
megközelítésben az egyesülés egy szintézis, amely dologi értelemben két vagy 
több dolog összeolvadását (�egy anyaggá alakulását�), míg személyi értelemben 
két vagy több személy (lehet természetes és jogi személy is) társulását jelenti. Az 
egyesülési jog alapján létrejött egyesület fogalmát általánosan a következ k szerint 
határozom meg: demokratikus, önkormányzati elvek alapján m köd , valamely 
társadalmi (gazdasági, kulturális, m vészeti, oktatási, politikai, szakmai, 
érdekképviseleti) vagy állami feladat el remozdítása, illetve képviselete céljából, 
nyilvántartott tagság által alkotott közösség, amely jogi személyként m ködik. 
 
5.4.6.2. Az egyesülési szabadság tartalma 
Hazánkban els ként az 1949. évi Alkotmány az egyesülési jog gyakorlására a 
�dolgozók társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenységének fejlesztése 
érdekében biztosított� lehet séget. Azonban megnyilvánulási formái közül a 
szakszervezetekre, a n i és ifjúsági szervezetekre és egyéb tömegszervezetekre tett 
említést, valamint ett l elkülönítve a pártról (mint az állami és társadalmi 
tevékenység vezet  erejér l). 1989-ig az alkotmány azt a hamis látszatot keltette, 
mintha ezek az egyesülési szabadság valódi megnyilvánulásai lettek volna, és az 
állampolgárok alkotmányban �biztosított� szabad egyesülési joguk 
érvényesítéseként egyesületeket hozhattak létre, holott ezek a hatalom által 

 
515Ez pl. Nagy-Britanniában az anglikán egyháznak a vallási egyesületek elleni harcában, illetve a 
munkáskoalíciókkal és a politikai klubokkal szembeni küzdelmében nyilvánult meg.  
516Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002. 217. 
517De még az egyesülési jogról szóló sarkalatos törvény értelmez  rendelkezései közt sem találhatjuk az 
egyesülés fogalmi tartományát meghatározó definíciót. 
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irányított társulások voltak. A nyilvántartásba vételt végz  és a törvényességi 
felügyeletet ellátó államigazgatási szervek a rendszer szempontjából 
nemkívánatos egyesületek létrejöttét megakadályozhatták.  

Érdemi változást az 1989-es alkotmánymódosítás518 és az egyesülési jogról 
szóló törvény519 hozott, mely � a gyülekezési jogtól elválasztva � �mindenki� 
jogaként intézményesítette az egyesülés szabadságát. Ezt er sítette meg az 
Alkotmánybíróság határozata,520 miszerint �az egyesülési szabadság joga 
mindenkit megillet  szabadságjog. Ez a jog els sorban a cél megválasztásának 
szabadságát jelenti, továbbá a célra rendelt szervezet alapításának szabadságát, az 
ehhez való csatlakozás önkéntességét, valamint az önkéntes kilépés lehet ségét.� 
Az új alaptörvény az egyesülés alkotmányos jogaként jelöli meg a 
szervezetlétrehozás és a csatlakozás szabadságát.521 Ezzel összhangban a 
törvényhozó az egyesületi jogról szóló sarkalatos törvényben is kinyilvánítja, hogy 
az egyesülési jog mindenkit megillet  alapvet  szabadságjog, hogy másokkal 
szervezeteket, közösségeket hozzon létre, vagy azokhoz csatlakozzon. �Az 
emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejl déséhez, a 
civil szervezetek a társadalom alapvet  egységei, amelyek folyamatosan 
hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához. A törvényhozó 
célja az egyesülési szabadság érvényesülése, valamint a civil szervezetek 
m ködési alapjainak megteremtése, társadalmilag hasznos és közösségteremt  
tevékenységük elismerése, közérdek , illetve közhasznú tevékenységük 
támogatása.522  

Az egyesülési jog alapján a természetes személyek, valamint � tevékenységük 
célja és alapítóik szándéka szerint � a jogi személyek (ezek szervezetei) 
szervezeteket (kivéve: fegyveres szervezet) hozhatnak létre és m ködtethetnek. Az 
egyesülési jog alapján szervezet alapítható minden olyan tevékenység végzése 
céljából, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt, 
valamint a törvény alapján nem kizárólag állami szerv saját hatáskörében ellátható 
közfeladat megvalósítására irányuló tevékenység.523  

Ez a jog azonban magába foglalja a �negatív egyesülés szabadságát� is, azaz 
senki nem kötelezhet , illetve kényszeríthet  civil szervezeti tagságra.524 Jelenlegi 
jogrendszerünkben ez alól kivételt képez néhány törvényi el írás, mely vagy a 

 
518Az 1949. évi XX. törvény 63. §.-ban rendelkezett az egyesülési jogról. 
5191989. évi II. törvény. 
520 22/1994. (IV. 16.) AB határozat. 
521Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VIII. cikk (2) bekezdése kimondja: �Mindenkinek joga 
van szervezeteket létrehozni és joga van szervezetekhez csatlakozni�.  
5222011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
m ködésér l és támogatásáról. Az Ectv. alapját az Alaptörvény, valamint az 1976. évi VIII. törvénnyel 
kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának rendelkezései képezik. 
523Ectv. 3. § (2�5) bekezdés. 
524Az Emberi Jogok Európai Bírósága a 11. cikk értelmezése folytán sajátos megnyilvánulásként fogalmazta 
meg a szakszervezetekhez �nem csatlakozás jogát� az Angliában alkalmazott �closed shop� (az egyes 
foglalkozásoknál csak meghatározott szervezeti tagsággal rendelkez  személyt alkalmaznak) rendszerrel 
szemben. Lásd: Young, James és Webster v. Unitid Kingdom, (13 August 1981) Series A no 44. Idézi: Halmai 
Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002. 224. 
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szakmagyakorlás (Magyar Orvosi Kamara, Magyar Ügyvédi Kamara), vagy a 
társasági formában m köd  gazdasági szervezetek m ködési feltételeként 
megfogalmazott kamarai (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) tagságra 
kötelezést ír el . Ennek jogosultságát az AB azzal alapozta meg, hogy e 
szervezeteket nem tekinti az egyesülési jog körébe tartozónak. Úgy vélekedik, 
hogy �törvény közjogi közfeladat ellátására, közérdek  tevékenység folytatására 
alkotmányosan indokolt módon hozhat létre köztestületet, szakmai kamarát, és 
írhatja el  a kötelez  köztestületi tagságot. A köztestületként létrehozott szervezet 
nem az egyesülési szabadság alapján alapított szervezet, a kötelez  szakmai 
kamarai tagság pedig nem sérti az egyesülési szabadságból folyó önkéntes 
csatlakozás jogát.�525 

A Civiltörvény új gy jt fogalomként intézményesíti a jogrendszerbe a civil 
szervezet fogalmát. Az új egyesülési törvény az egyesülési jog alapján létrehozható 
szervezetek közül az egyesület, az alapítvány és � új szervezeti alakzat � a civil 
társaság526 társulási formákat együttesen �civil szervezet� elnevezéssel illeti, 
melyek m ködése felett az ügyészség törvényességi ellen rzést gyakorol.527Az 
egyesület különös formái: a szövetség, a párt528 és a szakszervezet,529 melyekre a 
kölcsönös biztosító egyesületek mellett � mint az egyesülési jog alapján létrejöv  
önálló társulási formákra � a civil szervezetekt l eltér , külön szabályokat állapít 
meg a törvényhozó.530 Ugyanakkor nem min síti egyesületnek a civil társaságot; 
természetes személyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közösségét, 
amelynek m ködése nem rendszeres, nincs nyilvántartott tagsága vagy az 
egyesületre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott szervezete, társulásuk 
alapt ke nélkül, az érintettek közös céljaik elérése és közösségi célú 
tevékenységük összehangolására hozzák azt létre (pl. klub, baráti társaság).531 

 
52522/1994. (IV. 16.) AB határozat (ABH 1994, 128.). Ezzel megegyez  álláspontra jutott az Alkotmánybíróság 
a 38/1997. (VII. 1.) AB határozatában a gazdasági kamarák, valamint a 39/1997. (VII. 1.) AB határozatában a 
Magyar Orvosi Kamara kötelez  tagsági el írása folytán. 
526A nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felel s helyettes államtitkárként Latorcai Csaba úgy 
nyilatkozott, hogy a civil társaság �mindenfajta bírósági regisztráció nélkül�, személyek közös elhatározásával 
alakulhat meg. Ez az Ectv. 5/A. § a következ ként fogalmazza meg: �Természetes személyek nem gazdasági 
érdek  közös céljaik elérése és közösségi célú tevékenységük összehangolására polgári jogi társasági 
szerz déssel létrehozhatnak civil társaságot.� E rendelkezéssel a jogalkotó a Ptk.-ból áthelyezte az Ectv. hatálya 
alá a civil társulást. 
527Az Ectv. mellett a civil szervezetek jogszabályi környezetének részét képezi több más jogszabályhely. A Ptk. 
szabályozása, az ügyészségr l szóló törvény vagy a pártokra vonatkozó jogszabály rendelkezései is érintik. 
528Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VIII. cikk (3�4) bekezdés szerint a pártok az egyesülési 
jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok közrem ködnek a nép akaratának 
kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. A pártok 
m ködésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 
529Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VIII. cikk (5) bekezdés kimondja: �Szakszervezetek és 
más érdekképviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek.�  
530Ectv 1. § (1) E törvény hatálya a Polgári törvénykönyv szerinti alapítványokra, egyesületekre, valamint a 
közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre terjed ki. (2) Nem kell 
alkalmazni e törvény II�X. fejezetét a civil társaságra, a pártok m ködését segít  tudományos, ismeretterjeszt , 
kutatási, oktatási tevékenységet végz  alapítványra (a továbbiakban: pártalapítvány), a pártra, továbbá VII�X. 
fejezetét a kölcsönös biztosító egyesületre és a szakszervezetre. 
531Ectv. 5. §. 
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�Az egyesülési szabadság gyakorlói az adott egyesülési alakzat létrehozása 
céljából gyakorolják a kommunikációt. Ezeknek a jogoknak azonban vannak 
egyéb tartalmi elemei is, amelyek a kommunikációs jelleghez sajátosan 
köt dnek.�532 M ködésük során gyakorolhatják kollektív véleménynyilvánítási 
jogukat, a közvélemény tájékoztatása céljából kapcsolatban állnak a médiával és 
gyakran saját médiummal is rendelkeznek. Az információszabadság által érintett 
körben m ködésüknek a nyilvánosság és az átláthatóság követelményeinek meg 
kell felelniük. Ezt az indokolja, hogy e szervezetek állami támogatások, 
adományok (SZJA 1%-a csak a közhasznú min sítéssel rendelkez knek), hazai és 
EU-s fejlesztési források, közbeszerzési pályázatok vagy TAO útján nyert 
forrásokból tartják fenn magukat és valósítják meg céljaikat. A civil szervezetek 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljaik el mozdítása végett, 
másodlagosan végezhetnek. �Az egyesülést � fontos társadalmi szerepkör ellenére 
� nem illeti meg a kommunikációs jogokat az anyajogukon át megillet  tág 
védelem. Az e jogot korlátozó törvényeket ugyanis megszorítóan kell 
értelmezni.�533 � foglalt állást az AB határozatában. 

Halmai véleménye szerint a nemzetközi gyakorlatból, illetve a hazai 
szabályozásból kiindulva az egyesületek két csoportba sorolhatók. A küls  
egyesületi jognak nevezhet  csoportba az egyesületek és az állam szerveinek 
viszonyát szabályzó rendelkezések tartoznak, az egyesület megalakulásától 
m ködésén, és felügyeletén át megsz néséig. Ennek a f bb elemei: 

- bírósági nyilvántartásba vétel a törvényi feltételek megléte esetén (bíróság 
vizsgálja pl. a szükséges alapt ke és a minimum létszám meglétét, a 
társadalmi cél meghatározását); 

- állam törvényességi felügyelete (ügyészség), az állam általi 
megszüntetésének lehet sége. 

- A bels  egyesülési jogot az egyesület bels  viszonyaira vonatkozó 
szabályok alkotják, mint 

- a szervezet � a törvényes keretek közti � bels  m ködési rendje (ennek 
kialakítása, pl. az alapszabály elfogadása, módosítása); 

- az egyesület szervezeti felépítése (pl. döntéshozatal, végrehajtás, 
beszámolás, képviselet); 

- a tagok jogainak (pl. az egyesületi életben való személyes részvétel 
biztosítása, mint pl. az aktív, passzív választójog vagy az egyesületi 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jog és a jogorvoslati jog, pl. a 
jogsért  határozatokkal szembeni bírói jogvédelem) és kötelezettségeinek 
meghatározása (pl. tagdíjfizetési kötelezettség); 

- a gazdálkodása (a vagyonával önállóan gazdálkodó közösség gazdasági, 
pénzügyi m ködtetése, a cél megvalósításának gazdasági feltételei, és ennek 
érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása); 

 
532Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület, Kolozsvár, 2005. 60. 
533i.m. és 21/1996. (V. 17.) AB határozat (ABH 1996. 76)  
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- a nyilvánossága (az átláthatóság biztosítása); 
- a megsz nése (pl. egyesülés, szétválás, végelszámolás, felszámolás, 

bírósági törlés534). 

Ett l el kell különítenünk az egyesülési szabadságon belül fokozatosan 
önállósodott pártalapítás szabadságát. Pártok az egyesülési jog alapján szabadon 
alakulhatnak, tevékenykedhetnek és közrem ködnek a nép akaratának 
kialakításában, kinyilvánításában, de közhatalmat közvetlenül nem gyakorolnak. 
A pártok m ködésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény 
határozza meg.535 

A küls  szabadság a tevékenység szabadságát és az állami beavatkozással 
szembeni védelmet foglalja magába, melynek körébe tartozik: 

- a pártalapítás (kivételesen annak tilalma), betiltásának normatívája;536 
- a párttagság és az állami vezet  tisztségviselés összeférhetetlenségi 

szabályai;537 
- az állami pártfinanszírozás (állami költségvetési támogatás) és a pénzügyi, 

gazdasági m ködés állami ellen rzése (az Állami Számvev szék által); 
- az esélyegyenl ség, egyenl  bánásmód és tisztességes választási eljárás, a 

választás tisztaságának a követelménye (ennek körébe tartozik pl. a 
választáson azonos jogi feltételekkel történ  indulás biztosítása, a 
közhatalom, az állami szervek semlegessége, a párt és az állami m ködés 
szétválasztása, a kampányfinanszírozás, a kommunikációs esélyegyenl ség, 
választókörzetek felosztása, szavazatszámlálás rendje, független 
részrehajlás nélküli választási jogorvoslat, a frakcióalakítás szabályai, 
részrehajlás nélküli eljárás).538 

A bels  szabadság legf bb elemeit képezi: 

- a bels  m ködési rend; 
- a vagyongazdálkodás, pénzügyi m ködés és az állami forrásokon kívüli 

bevételekre vonatkozó normák; 
- a nyilvánosságot, átláthatóságot biztosító szabályok; 
- a párt megsz nésének (egyesülés, szétválás, végelszámolás, felszámolás, 

bírósági törlés stb.), illetve bírósági megszüntetésének (tiltott ideológia) 
szabályai. 

Az Alaptörvény a pártokhoz hasonlóan, de önállóan rendelkezik a 
szakszervezetekr l és más érdekképviseleti szervezetekr l, az egyesülési 

 
534Az Ectv. újdonsága, hogy nem m köd , illetve megsz nt civil szervezeteket a bíróság törli a nyilvántartásból. 
535Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VIII. cikk (4) bekezdés. 
536Törvény által meghatározott (pl. fasiszta, kommunista) ideológiát képvisel  és hirdet  pártok esetében. 
537Az államszervezet vezet ire, illetve vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat sarkalatos törvények 
szabályozzák, így pl. nem folytathatnak politikai tevékenységet, nem lehetnek pártnak tagjai vagy 
tisztségvisel i az AB tagjai, bírák, ügyészek, de a köztársasági elnök megbízatása is összeférhetetlen más 
politikai tisztséggel. 
538Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. 237�246. 
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szabadsággal egy bekezdésben. Eszerint ezek a társulások az egyesülési jog 
alapján, szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek.539 A szakszervezetek � mint 
társulási forma � rendkívül fontos érdekképviseleti tevékenységet töltenek be a 
társadalomban. E szervezetek célja els dlegesen a tagok szociális és a gazdasági 
érdekeinek biztosítása és érvényesítése. E cél érdekében pedig gyakran élnek a 
közös fellépés, a véleménynyilvánítás, a hatás- és nyomásgyakorlás eszközével, a 
sztrájkjoggal.540 
 
5.4.6.3. Az egyesülési szabadság alanyai és címzettjei 
Az egyesülési jog mint szabadságjog els dleges alanyai maguk a polgárok, de e 
jogok gyakorlói lehetnek jogi személyek is, s t például a szövetségnek csak és 
kizárólag jogi személyiség  tagjai lehetnek,  természetes személyek nem, 
magánszemélyek kizártak. A civil társaságnak viszont csak természetes személy 
tagjai lehetnek. E szabadságjog alanyi köréb l � a gyülekezési joghoz hasonlóan � 
fogalmilag kizárt az állam jogalanyisága, vagyis az egyesülési jog hatálya alá 
tartozó társulással tagsági jogviszonyt létesítsen, vagy más egyesülési 
jogosultságot gyakoroljon maga az állam (vagy önkormányzat). Ugyanakkor az 
állam passzív alanyisága � más alapjogokról jelzettek szerint � kötelezettségeinek 
aktív alanya. A civil szervezetek a közcélú feladataik megvalósítása során képesek 
a társadalom egyes vagy akár széles rétegeit is bevonni, illetve mozgósítani, így az 
egyesület (párt, szakszervezet) kereteinél sokkal szélesebb körben a társadalom 
egyéb szerepl it is a képviselt társadalmi célok alanyaivá tenni. 
 
5.4.6.4. Az egyesülési szabadság korlátai 
Magát az egyesülési jogokat egy demokratikus társadalomban az állambiztonság, 
a közbiztonság és a közrend, illet leg a közegészség, a közerkölcs vagy mások 
jogai és szabadságai védelme érdekében, a szükséges mértékben lehet csak 
korlátozásnak alávetni. Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az 
Alaptörvény541 C) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat meg b ncselekményt vagy 
b ncselekmény elkövetésére való felhívást. Továbbá a társulás nem végezhet 
tiltott tevékenységet és nem m ködhet tiltott (fegyveres) szervezeti formában.542  

A törvényhozó egyúttal jogosult e jogoknak a fegyveres er k és a rend rség 
tagjai által történ  gyakorlását törvényes korlátozásnak alávetni, de nem jogosult 
olyan törvényhozási intézkedésekre vagy a törvény oly módon való alkalmazására, 
amely csorbítja az egyesülési szabadság nemzetközileg elfogadott biztosítékait. Az 
általános formai szabály szerint a törvényhozó 2/3-os sarkalatos törvényben 
szabályozhatja e jogokat, a jogalkotó magával szemben állít korlátot. 

 
539Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felel sség VIII. cikk (5) kimondja: Szakszervezetek és más 
érdekképviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján, szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek.  
540Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület, Kolozsvár, 2005. 1. sz. 60. 
541Pl. nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2), miszerint: �Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom 
er szakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben 
törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.� 
542Ectv. 3. § (3�5) bekezdés. 
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Indirekt korlátot képezhet a külföldr l támogatott szervezetek átláthatóságáról 
szóló 2017. évi LXXVI. törvény, amely külföldi érdekcsoportok hazai befolyásának 
civil szervezetek útján történ  megakadályozását t zte célul. A szabályozás szerint 
az a civil szervezet, amely közvetlenül vagy közvetve külföldr l származó 7,2 
millió forint értéket elér  pénzbeli vagy egyéb vagyoni jelleg  juttatást kap, úgy 
köteles külföldr l támogatott szervezetté válását bejelenteni. (1. §) Ezen min ségét 
� a Civil Információs Portál közzététele mellett � köteles saját honlapján, illetve 
valamennyi sajtótermékén és kiadványán feltüntetni. [2. § (4�5) bek.] A mulasztás 
végeredménye akár a civil szervezet nyilvántartásból való törlése is lehet. (3. §) A 
szabályozás financiális önkorlátozáshoz vagy a jó hírnév sérüléshez vezethet 
tekintettel arra, hogy a törvényi min sítés stigmatizálhat, illetve negatív üzenetet 
hordozhat. 
 
5.4.7. A lelkiismereti szabadság 
5.4.7.1. A gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság fogalmi köre 
A nemzetközi dokumentumok és az Alaptörvény egyaránt deklarálják, hogy 
�mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.�543 
Láthatjuk, hogy e három szabadságjog együtt, egymás mellett kerül nevesítésre, 
amely utal alapjogi fejl désük egymásutániságára, illetve összefonódásukra. 
Kétségkívül szorosan kapcsolódó jogok, mégis fontos tisztázni ezek valós fogalmi 
tartományait, illetve kapcsolódásukat.  

A legtágabb szabadságjog köztük a gondolatszabadság,544 amelynek tartalma 
és tárgya végtelen, de iure korlátozhatatlan, de közvetve kétségkívül 
befolyásolható, manipulálható, olykor irányítható (�agymosás�), mely � az 
alapjogi védelem ellenére � a mai társadalmakban soha nem látott méreteket és 
(gazdasági, politikai, kulturális stb.) megnyilvánulási formákat ölt. Meglátásom 
szerint a gondolat szabadságát kizárólag a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz 
kapcsoltan történ  értelmezése a gondolatot indokolatlanul lesz kíti a világnézeti, 
illetve a vallási gondolatokra, jogokra. Az egyén gondolati köre beláthatatlan, 
egyénenként más és más. Ezért indokoltabb a kommunikációs jog átfogó 
alapszabadságához, a kommunikáció szabadsághoz kötni, mint a kommunikációs 
jogok �el szabadságát�.  

A lelkiismereti szabadság nem más, mint a meggy z dés szabadsága, amely � 
a gondolat szabadságához hasonlóan � szinte feltérképezhetetlen tárgyi körrel 
rendelkezik. Ádám professzor meglátása szerint a vallásszabadsághoz képest a 
lelkiismereti szabadság tágabb kategóriát ölel fel; az emberi személyiség szellemi, 
világnézeti, érzelmi beállítottságából ered , az egyéniség felel sségi értékrendje 
által áthatott és mérlegelt meggy z dés szabadságát jelenti.545 E véleményt magam 

 
543Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikke; Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VII. 
cikk (1) bekezdés. 
544Lásd részletesen a gondolatszabadságról az értekezés 6.1.1 pontja alatt kifejtetteket. 
545Ádám Antal: Az állami egyházjog fogalma, jellemz i és problémái Magyarországon. Magyar Közigazgatás, 
542., Ádám Antal: A vallásszabadság összetev i. In: Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréb l. 
(szerk.: Kiss László), PTE ÁJK, Pécs, 1996. 447�448., Ádám Antal: Az állami egyházjogról. Jura, Dialóg 
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is osztom, mivel a lelkiismereti szabadság egyik összetev je a vallási 
meggy z dés szabadsága. Ádám Antal sajátos meglátása szerint a lelkiismereti 
szabadság olyan alapszabadság, amely az alapjogok kulcseleme, tekintettel arra, 
hogy meggy z déseink minden magatartásunkat determinálják. E szabadság 
kulcsfontosságával egyetértek, hisz gondolatainkat, megszület  döntéseinket saját, 
bels  hitrendszerünk irányítja, amely sokféle hitünk, meggy z désünk egyvelege, 
nemcsak az ideológiai, vallási jelleg  rendszerünket, hitünket, hanem 
értékrendünk valamennyi elemét magába foglalja. Leszögezhet , hogy a 
vallásszabadság a lelkiismereti szabadságnak tárgya szerint nevesített egyik 
változata.546 Ugyanakkor a vallás a gondolathoz és a lelkiismerethez hasonlóan 
egyetemes és átfogó fogalom, amelyet a tartalmi összetev k gazdagsága jellemez.  

Ha megvizsgáljuk az EU alkotmányát és az Emberi Jogok Európai 
Egyezményét, azt tapasztaljuk, hogy egymással teljesen azonosan határozzák meg 
a lelkiismereti és a vallásszabadság tartalmi elemeit. Eszerint: ez a jog magába 
foglalja a vallásnak vagy meggy z désnek mind egyénileg, mind együttesen, mind 
a nyilvánosság el tt, mind a magánéletben istentisztelet, oktatás és szertartások 
végzése útján való kifejezésre juttatásának szabadságát.547 Az Alaptörvény által 
szintén együtt kezelt ezen alapjogok tartalmára a következ képpen utal: ez a jog 
magába foglalja a vallás vagy más meggy z dés szabad megválasztását vagy 
megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggy z dését 
mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, 
akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben 
kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mell zze, gyakorolja vagy tanítsa.548 Láthatjuk, 
hogy az �ez a jog� szófordulat utal arra, hogy a két szabadságra egyként határozzák 
meg összetev iket. A 2013. évi CXXXIII. törvénnyel jelent sen módosított és 
kiegészített, a lelkiismereti és a vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
(Levtv.) ugyancsak együtt kezeli e két szabadságot, és összetev it az 
Alaptörvénnyel egyez en határozza meg. Drinóczi Tímea szerint az alkotmányozó 
a vallásszabadság hagyományos jelentését kiterjesztette más lelkiismereti 
meggy z désre. E szabadságok azonban nemcsak a jog gyakorlását, hanem a 
kinyilvánítás mell zését, azaz a meggy z dés meg nem vallását � mint negatív 
szabadságot � is garantálja,549 amely a kommunikációszabadság negatív 
szabadságából ered. 

Meglátásom szerint a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság egymás 
viszonylatában a gondolat- és a lelkiismereti szabadság áll egymáshoz szorosan 
közel. Ugyanakkor e szabadságok olyan önállóan is elismert alapvet  emberi 

 
Campus, Budapest�Pécs, 2000. 1�2. sz. 18�34., Magyar értelmez  kéziszótár. Akadémia Kiadó, Budapest, 
1992. és Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 2007. 277. 
546i.m. 
547EU-alkotmány II-7.0 cikke és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikke. 
548Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VII. cikk (1) második fordulat. 
549Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület Kiadó, Kolozsvár, 2005. 1. sz. 59. 
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jogok, amelyek � az Alkotmánybíróság állásfoglalása szerint a tartalmi elemeik 
folytán � a kommunikációs jogok körébe tartoznak,550 és megnyilvánulásaik 
egyben megvalósítják más kommunikációs jogok gyakorlását, érvényesülését is.  
 
5.4.7.2.  A lelkiismereti szabadság tartalma 
A lelkiismereti szabadság magába foglalja a hit, a meggy z dés szabad 
megválasztását, elfogadását, megváltoztatását, elhagyását, hogy azt a joggyakorló 
bármely módon megvallja, kinyilvánítsa, bármely cselekmények útján gyakorolja, 
terjessze és tanítsa, tanulja, továbbá valamely új meggy z dést kialakításon, 
illetve azt valló közösséget létrehozzon, egyesületet alapítson, ezekben részt 
vegyen, ilyen tárgyú gyülekezési jogot gyakoroljon, gyermeke hitbéli nevelését 
megválassza, vagy mindezeket mell zze. E részjogosítványok általam megjelölt 
köre � mint más kommunikációs alapjogoknál � nem teljes és nem lezárható. 

E kommunikációs alapjog gyakorolható egyénileg vagy másokkal együtt, 
kollektíven, bármely gy lés, összejövetel vagy egyesülés keretei közt. Mindezt 
személyes vagy zárt körben, illetve nyilvánosan, vagy akár tömegkommunikáció 
útján. A lelkiismeretünket � hasonlóan a gondolathoz � az abból adódó 
kifejezéseinket természetesen nemcsak ideológiai nézeteink, hanem egyéb emberi 
alapértékeink és személyiségünk egyéb alkotórészeinek �pillanatnyi� egysége 
határozza meg valamely élethelyzetben, jogviszonyban. Meggy z désünk jellege 
lehet politikai, vallási vagy más világnézeti, gazdasági, kulturális, erkölcsi, azaz 
sokféle. 

Drinóczi akként vélekedik a lelkiismereti szabadság tekintetében, hogy a 
világnézeti meggy z dés funkcióját tekintve alapvet en olyan kommunikációs 
jognak min síthet , amely a megnyilvánulás körülményeit l függ en mind a 
véleményszabadsághoz, mind az egyes nevesített alapjogokhoz köthet ,551 és a 
kommunikáció szabadságának elengedhetetlen el feltétele. Meglátásom szerint a 
lelkiismereti szabadság a meggy z dést alkotó részjogosultságok, lehet ségek, 
megnyilvánulási elemek, ehhez társuló kötelezettségek, korlátok és felel sségek 
összessége, mely a kommunikációszabadság részét képezi. 
 
5.4.7.3. A lelkiismereti szabadság alanyai és címzettjei 
A meggy z dés szabadsága mind az egyéni, mind az együttes, azaz kollektív 
kifejezés szabadságát biztosítja.552 Ezáltal nemcsak egyén, hanem azonos 
meggy z dést valló, értékeket képvisel  sokféle közösség, szervezet (akár párt, 
érdekképviselet, szakmai szövetség vagy vallási közösség) is lehet e szabadság 
aktív alanya. A joggyakorlás tisztelete és más, például a �be nem avatkozás� vagy 
egyéb kapcsolódó kötelezettség teljesítésének szerepl i a passzív jogalanyok (pl. 

 
5504/1993. (II. 12.) AB határozat (ABH 1993. 48.).  
551Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület Kiadó, Kolozsvár 2005. 1. sz. 59. 
552Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikke és Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VII. 
cikk (1) bekezdés.  
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az állam, az állampolgárok vagy más csoportok, szervezetek), akik a kötelezettség 
aktív alanyai. 
 
5.4.7.4. A lelkiismereti szabadság korlátai 
A kommunikációs szabadság általános korlátai a lelkiismereti szabadságnak is 
korlátot emelnek [pl. Alaptörvény I. cikk (3) bek.]. Emellett vannak speciális 
joggyakorlási korlátok, mint pl. a Levtv. expressis verbis kimondja a 
diszkrimináció tilalmát, eszerint a meggy z dés megválasztása, elfogadása, 
kinyilvánítása és megvallása, továbbá annak megváltoztatása, illetve gyakorlása 
miatt senkit el ny vagy hátrány nem érhet.553 Bármely meggy z désnek 
kommunikációs554 eszközök útján történ  terjesztésekor a médiajogi, illetve 
népszer sítésekor a reklámjogi tilalmak alkalmazandóak.  

Különös szabályok vonatkoznak politikai nézetek propagálására a választási 
id szakban, amelynek megsértése komoly konzekvenciákkal jár. S t vannak olyan 
politikai világnézetek, amelyek tiltottak (pl. fasiszta, kommunista nézetek). 
Információs önrendelkezési korlátot jelent, hogy a lelkiismereti szabadság jogával 
összefüggésben állami hatóság által különleges adat nem gy jthet , kizárólag az 
érintett hozzájárulásával � halála esetén leszármazója hozzájárulásával � 
továbbítható és hozható nyilvánosságra. Ugyanakkor a népszámlálás során nem 
kötelez  jelleggel, azonosításra alkalmatlan módon gy jthet  ilyen adat.555 

Más oldalról történ  megközelítés esetén a lelkiismereti szabadságnak ún. 
negatív korlátját képezi, hogy jogosítványok gyakorlásában senkit sem szabad 
akadályozni, pozitív korlátját pedig a joggyakorláshoz társuló követelmények, 
korlátok, tilalmak, kötelességek és felel sségek jelentik. 
 
5.4.8. A vallásszabadság 
5.4.8.1. A vallásszabadság fogalmi köre 
A vallásszabadság az egyik legnagyobb múltra visszatekint  szabadságjog,556 
amelynek igénye és tartalmának b vülése az emberiség más szellemi, erkölcsi és 
jogi törekvéseinek, illetve vívmányainak összetev jeként alakult.557 A vallás 
szabad gyakorlásához való jogot � hogy �mindenkinek joga van [...] a vallás 
szabadságához.�558 � valamennyi jelent s nemzetközi dokumentum, valamint 
hazánk jogrendszere is széles körben elismeri és védi.  

 
553Lvetv. 1. § (3) bekezdés, valamint Drinóczi Tímea: A vallásszabadság és egyházalapítás az alkotmányos 
párbeszéd tükrében. Jura, 2014. 2. sz. 39�62. és Ádám Antal: Bölcseletek, vallások, jogi alapértékek. MTA�
PTE, Kódex Nyomda, Pécs, 2015. 375. 
554Lvetv. 4. §. Ebben az esetben a tájékoztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Lásd In: Ádám Antal: 
Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 2007. 275. 
555 Levtv. 5. § (1�2) bekezdés. 
556Lásd Lamm Vanda�Peschka Vilmos (f szerk.): Jogi Lexikon. KJK�KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 1999. Idézi: Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi 
Közlöny, Romániai Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület Kiadó, Kolozsvár, 2005. 1. sz. 59. 
557Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 2007. 270. 
558Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikke, Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VII. 
cikk (1) bekezdés. 
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A hit (meggy z dés) azonban több mint vallás, ezért nevesíthet  a lelkiismereti 
szabadság egyik összetev  elemének. Helmuth von Glasenapp valláskutató szerint 
vallásnak azt a � megismerésben, gondolkodásban, érzésben, akaratban és 
cselekvésben kifejez d  � meggy z dést nevezzük, amely szerint személyes vagy 
személytelen transzcendens er k vannak m ködésben. Meglátása szerint �az 
etikailag fejlett vallások ezt a meggy z dést a világ erkölcsi rendjébe vetett hittel 
kapcsolják össze; ez a hit a cselekedetekért való erkölcsi felel sségnek, az egész 
magatartás igazságos megítélésének és a tökéletesség legmagasabb fokára való 
eljutás lehet ségének elképzelésében jut kifejezésre.�559 

Egy másik megközelítés szerint a vallás �rendszerbe foglalt és kinyilvánított, 
tehát megismerhet vé tett hitelvek, valamint az ahhoz igazodó, kötelez  
magatartási szabályok összessége és ezek megvalósulási folyamata.�560  
 
5.4.8.2. A vallásszabadság tartalma 
A vallásszabadság tartalma közé tartozik a vallási meggy z dés (hit) szabadsága, 
a vallásgyakorlás szabadsága, a vallási gyülekezési szabadság és a vallási 
egyesülési szabadság.561 Drinóczi meglátása szerint az utolsó két tartalmi elemnek 
kommunikációs jogi jellege van, mivel azok egyrészt a mindenkit megillet  
egyesülési szabadság vagy bizonyos esetben a gyülekezési szabadság speciális 
vonatkozásai, másrészt e részszabadságok gyakorlásának célja a vallási 
hovatartozás expressis verbis történ  kifejezése, ezért ezek kommunikációs jognak 
min síthet k.562 

A vallásszabadság részelemeinek legszélesebb kör  feltárását és 
megfogalmazását Ádám professzor végezte el, miszerint ennek az alapjognak 
számos (ezek közül 20 jogosultságot egzaktan rögzített) részjogosítványa jelölhet  
meg. Véleménye szerint �a vallásszabadság alapján bárki jogosult vallás  

- alapítására; 
- elfogadására; 
- megválasztására; 
- megváltoztatására; 
- elhagyására; 
- gyakorlására, mégpedig nyilvánosan vagy magánkörben, másokkal együtt, 

közösen vagy egyénileg, szertartások révén vagy más módon; 
- megvallására; 
- megvallásának mell zésére; 
- egyéni tanulására; 
- iskolai vallásoktatásban való részvételre; 

 
559Von Glasenapp, H: Az öt világvallás � bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám 
(ford. Pálvölgyi Endre). Akkord Kiadó, Budapest, 2005. 
560Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 2007. 265. 
5614/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993. 50.  
562Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület Kiadó, Kolozsvár, 2005. 1. sz. 59. 
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- vallás iskolán kívüli tanítására; 
- a valláshoz tartozás állami nyilvántartásba vétel tilalmának tiszteletben 

tartására; 
- az el írt feltételek követésével másokkal együtt egyház vagy vallási célú 

egyesület alapítására; 
- jogi személyiség nélküli vallási közösség létrehozására; 
- a vallási közösség, illetve az egyház életében való részvételre; 
- kiskorú gyermekei iskolán kívüli és iskolai vallásos nevelésének 

megválasztására; 
- hivatali esküjében vallásos meger sítés alkalmazására; 
- vallási alapú el nyös vagy hátrányos megkülönböztetés mell zésének 

igénylésére; 
- vallási célzatú gyülekezési jog gyakorlására; 
- a vallásszabadságból fakadó jogok megvalósulásának állami támogatására 

és védelmére.�563 

De ez még nem tekinthet  kimerít nek és lezártnak, hisz bármelyik összetev  
tovább részletezhet , illetve a vallásszabadság tartalmának és érvényesítésének 
több egyéb megnyilvánulási formája is létezik. 

A vallásszabadság alaptörvényi biztosítása és érvényesítésének jogszabályi 
el mozdítása, ezek egyházi szervezése és egyéni követelése �együttesen a vallást, 
a vallásszabadságot, az egyházat állami szabályok keretei között létez  és 
érvényesül  alkotmányos intézménycsoportjává avatja.�564 Ennek keretei közt az 
azonos vallást követ  polgárok a törvényben meghatározott szervezeti formában 
önállóan, az államtól különváltan m köd , önkormányzattal rendelkez  vallási 
közösséget, felekezetet (továbbiakban együtt: egyház) hozhatnak létre.565 Ennek 
folytán az egyház a saját ügyeit saját elvei szerint önmaga kormányozhatja, és e 
tekintetben az állam egyetemes törvényeinek vannak alárendelve. Az autonómia 
els dleges garanciája az egyház és az állam alkotmányos szétválasztása.566  

Az Alaptörvény kiemeli a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, országunk 
különböz  vallási hagyományainak megbecsülését,567 valamint azt, hogy nemzeti 
összetartozásunk alapvet  értéke [...] a hit [...].568 Alkotmányunk kimondja 
továbbá, hogy az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében 
a kölcsönös el nyökön nyugvó elveiket megfelel en érvényesítve 
együttm ködhetnek. Az együttm ködésr l a vallási közösség kérelme alapján az 
Országgy lés dönt. A résztvev  vallási közösségek bevett egyházként 

 
563A vallásszabadság részjogosítványait lásd In: Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg 
Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 2007. 276. 
564i.m. 277. 
565Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VII. cikk (2�3) bekezdés. 
566Ádám Antal: Az egyházak és az állam. Dunántúli Napló, Pécs�Baranya, 2006.08.25.14. 
567Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti hitvallás 5. fordulat. 
568i.m. 13. fordulat. 
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m ködnek.569 A bevett egyházak közösségi célok elérését szolgáló feladatokban 
való részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít.570 Ezek 
mellet számos más új szabályozási elem is megjelent a jogrendszerünkben, például 
az állami oktatásba kötelez  tárgyként vezették be a vallás- és erkölcstant, vagy a 
korábbi bejelentési kötelezettséget felváltotta az új civiltörvény szabályai szerinti, 
mint vallási tevékenységet végz  szervezetként � a F városi Bíróságnál � történ  
nyilvántartásba vételi eljárás el írása.571 

Felmerül � az oly sokak által már felvetett � kérdés, hogy a vallásszabadság 
alaptörvényi szabályai és a részletkérdéseket szabályzó egyháztörvény572 
mennyiben valósítja meg az állam ideológiai semlegességének, az állam és az 
egyház szétválasztásának, a diszkriminációmentességnek, az esélyegyenl ségnek 
alkotmányos elveit.573 
 
5.4.8.3. A vallásszabadság alanyai és címzettjei 
A vallás szabad gyakorlása mind egyéni, mind együttes formában biztosított.574 A 
polgárok vallásukat nyilvánosan vagy a magánéletben is gyakorolhatják, valamint 
az azonos hitelvet követ k vallásuk gyakorlása céljából létrehozott egyházon belül 
is. E szabadság � az el z ekben felvázolt � jogosítványai, illetve gyakorlási 
lehet ségei rámutatnak széles alanyi körére. Emellett az egyházak a közösségi 
célok elérése érdekében szorosan együttm ködnek az állammal. A vallási 
közösségek, vallási tevékenységet végz  szervezetek, egyházak mint személyiségi 
jogok alanyai, a személyhez f z d  jogaikat közösen érvényesíthetik (pl. 
gy löletbeszéd esetén), jogalanyiságuk erre is kiterjed. 

Az állam az aktív támogató szerepköre mellett passzív, a vallási közösségek 
m ködésébe �be nem avatkozást� is biztosítania kell, mindemellett az 
Országgy lés alkotja meg a vallásra, más világnézetre, valamint az egyházakra 
vonatkozó törvényeket. Az egyén és a vallási közösségek joggyakorlásaival 
szemben más magán- és jogi személyek t résre kötelesek, akik e jog passzív 
alanyai. A vallás gyakorlásával érintettek a vallásszabadságból jogok, illetve 
kapcsolódó kötelezettségek birtokosaként, a vallásszabadság aktív és passzív 
alanyai.  

 
569Az Egyházi Nyilvántartó Rendszer adatai szerint hazánkban 32 �bevett egyház� m ködhet, míg a 2011. évi 
CCVI. törvény mellékletében 27 �bevett egyház� került feltüntetésre. Lásd in: A lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
törvény. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100206.TV, és Egyházi Nyilvántartó Rendszer, 
http://egyhaz.emmi.gov.hu/, Letöltés: 2018.08.20. 
570Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VII. cikk (4) bekezdés. 
571E nélkül a vallási közösséget az Ectv. szabályai alapján a bíróság megszüntette. In: A lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló tv. 33. 
§-a. 
 5722011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 
és vallási közösségek jogállásáról (Lvetv.). 
573Ezt a kérdést az Európai Bíróság válaszolta meg oly módon, hogy kötelezte a magyar államot a törvény 
megváltoztatására. 
574Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikke és Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség VII. 
cikk (1) bekezdés.  
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5.4.8.4. A vallásszabadság korlátai 
A vallásszabadság osztozik a kommunikációs szabadság általános, illetve a 
lelkiismereti szabadságnak a vallási meggy z dést érint  speciális korlátaiban. 
Önálló tevékenységi korlátot jelent, hogy a vallási közösség kizárólag olyan vallási 
tevékenységet575 gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes, 
jogszabályba nem ütközik és nem sérti más közösségek jogait és szabadságát.576 A 
vallás szabadságának ún. negatív gyakorlási korlátot képez, hogy a vallási jogok 
gyakorlásában senkit sem szabad akadályozni, a jog gyakorlása azonban � ha 
törvény másként nem rendelkezik � nem mentesít az állampolgári kötelesség 
teljesítése alól. Speciális korlátként jelennek meg a templomok és 
vallásgyakorlásra rendelt egyéb helyek, valamint a temet k, sírok fokozott 
büntet jogi és szabálysértési védelme, valamint a Polgári törvénykönyv 
személyiségi jogi védelme, mely nemcsak egyént, hanem jogi személyt is 
megillet.577 

A kommunikációs jogok (vallásszabadság kontra pártpolitikai tevékenység, 
politikai véleménynyilvánítás) találkozásának (alapjogi korlát) érdekes és egyben 
kényes kérdését jelenti, hogy az egyházak képvisel i a vallási szertartásaik során, 
annak részeként élhetnek-e személyes politikai véleménynyilvánítási jogukkal? 
Meglátásom szerint az egyház, mint jogi személy politikai állásfoglalást tehet. 
Ellenben a lelki gyakorlatok, vallási szertartások céljával és funkciójával ütközik 
a pártpolitikai tevékenység. A szertartást celebráló egyházi személy természetesen 
kifejezheti saját � vagy egyháza hivatalos � politikai véleményét, de a 
lelkigyakorlaton kívül. Mint ahogy a pedagógus a tanóra alatt szintén nem 
fejthetne ki pártpolitikai aktivitást. 
 
5.4.9. Az alkotás és a tanítás szabadsága  
5.4.9.1. Az alkotás és a tanítás szabadságának fogalmi köre 
Az Alaptörvény egy bekezdésen belül biztosítja az alkotás és a tanítás szabadságát, 
mely önmagában utal ezen alapjogok szoros kapcsolatára.578 Az 
Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az ún. kommunikációs alapjogok 

 
575 Önmagában nem tekinthet  vallási tevékenységnek: a politikai és érdekérvényesít , a pszichikai vagy 
parapszichikai, a gyógyászati, a gazdasági-vállalkozási, a nevelési, az oktatási, a fels oktatási, az egészségügyi, 
a karitatív, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, a kulturális, a sport, az állat-, környezet- és természetvédelmi, 
a hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmen  adatkezelési, valamint a szociális tevékenység. Lásd in: Levtv. 6. 
§ (4) bekezdés. 
576Levtv. 6. § (5) bekezdés. 
577A Ptk. XI. cím 2:42. § alatt deklarálja a személyiségi jogok általános védelmét, emellett a 2:43. § taxatív 
felsorolásában megjelöli a becsület, a jó hírnév, majd a 2:50. § mondja ki a kegyeleti jog, a meghalt ember 
emlékének védelmét. A személyhez f z d  jogok védelmében nemcsak az egyén részesül, hanem e szabályokat 
a jogi személyekre is alkalmazni kell. Az erre utaló szabály a harmadik könyvben található. Ugyanakkor a Ptk. 
2:54. § (5) bekezdés kimondja, hogy a személyiségi jogok érvényesítésére a közösség bármely tagja jogosult 
[�] vallási közösséghez tartozásával összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság el tt súlyosan sért  vagy 
kifejezésmódjában bántó jogsérelem esetén [...] személyiségi jogát érvényesíteni. Ezen új rendelkezés a 
gy löletbeszéd elleni civiljogi fellépést teszi lehet vé. Lásd In: 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvr l 
és a Gadó Gábor�Németh Anita�Sáriné Simkó Ágnes: Ptk. Fordítókulcs Oda-Vissza. HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó, Budapest, 2013. 23�25. 
578Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség X. cikk (1) bekezdés. 



185 
 

anyajogából ered  külön nevesített jogok a m vészi, irodalmi alkotás szabadsága 
és a m vészeti alkotás terjesztésének szabadsága, a tudományos alkotás 
szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának szabadsága. Ezek központi 
fogalma az alkotás, hisz vagy az alkotás maga, vagy annak el zménye, folyamata, 
eredménye alapozza meg e kommunikációs szabadságjogokat. 

A korábbiakban jelzett kommunikációs jogokhoz hasonlóan a törvényhozó ez 
esetben sem élt fogalomalkotással. Egyesek véleménye szerint ennek egyik oka, 
hogy a jogi fogalmi meghatározáson keresztül korlátozható a kommunikáció 
szabadsága. Adott esetben sz kebb kifejezési lehet ségeket biztosíthat, mint amit 
a kommunikáció (véleménynyilvánítás) szabadságának alapjogi kerete garantál.579 
Ugyanakkor ez elmaradhatatlan e jogok lényegének bemutatásához. Sokak 
meglátása szerint a m vészet, az alkotás egy médium. Az alkotó az alkotás útján 
tud kommunikálni a világgal. Az emberi alkotásnak számtalan megjelenési 
formájával találkozhatunk. A szimbólum, amit �jelképes beszédnek� vagy 
�szimbolikus szólásnak� (symbolic speech)580 nevezünk, a tárgy, jel eredeti 
tartalmát és valamely közösség által elfogadott jelentéstartalmát � a gondolatra, a 
kifejezésre, a cselekvésre vagy annak mell zésére utaló tájékoztatás, a jelekben 
megnyilvánuló tartalmat mint képmást � egyben fejezi ki. Más megközelítésben, 
szimbólumoknak nevezhetünk minden olyan tárgyat, eseményt, emberi 
magatartást (cselekedetet vagy annak mell zését), min séget vagy ezek grafikus, 
szobrászati vagy egyéb m vészi megjelenítését, amelyek eredeti mivoltuktól 
jelent sen eltér , más üzeneteket közvetítenek, tartalmakat fejeznek ki.581  

Az emberi fejl déssel párhuzamosan kialakuló és változó jelek, jelképek, 
egyrészt kultúránként, közösségenként, nemzetenként eltér , másrészt 
univerzálisan ismert, fejlett tartalmi rendszert képviselnek. A szimbólumoktól 
különböznek az emblémák, logók, egyéb arculati (imázs-) elemek, melyek az 
egyén, az adott közösség önazonosságát adják meg, �politikai, vallási, szakmai stb. 
hovatartozásának, jellegzetességeinek önkényesen választott kifejez i.�582 
Mindezek kiemelten fontos csoportjait alkotják az írásjelek, hangjegyek, 
távírójelek, az elektronikus táv- és tömegközlés jelei, a márka- és védjegyek, 
arculati elemek (emblémák), közlekedési jelek, irodalmi szóképek, jelek, az egyes 
szakmák, tudományágak által használatos jelek. Így például a tudományos és 
m vészi alkotás egy saját álláspontot, véleményt tükröz, mely egyedi nyelvi, 
illetve képi jelrendszerben nyer kifejezést. 

A német alkotmányos gyakorlat a �nyitott m vészet� fogalom mellett 
elkötelezett, eszerint e fogalmat a lehet  legnyitottabban kell értelmezni a 
m vészet szabadságának minél szélesebb védelme érdekében.583 A joggyakorlat 

 
579Sólyom Péter: A m vészet szabadsága és az esztétikai ítéletek. Iustum Aequum Salutare, III., 2007. 2. sz. 97�
98. 
580Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. 29. 
581Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs 2007. 268. 
582i.m. 269. 
583Sachs, M.: Verfassungsrecht II. Grundrechte. Berlin�Heidelberg�New York, Springer Verlag, 2003. 309. 
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szerint m vészetnek min sül az olyan szabad alkotómunka révén létrejött alkotás, 
amely valamilyen meghatározott formanyelvet használ.584 

E jelek, jelrendszerek, emblémák megjelenési és tartami, kifejezésbeli 
különböz ségeik mellett közös jellemvonásuk, hogy mindegyikük emberi alkotás 
terméke, önálló üzenetközvetít , kifejezést hordozó tartalmi jelentéssel bírnak és 
az egyének, de különösen a közösségek, a szervezetek, intézetek és gazdálkodó a 
szervek az élet számos szférájában alkalmazzák, használják.585 Emellett az emberi 
alkotások fontos és önálló csoportjait képezik a m vészi alkotások és tudományos 
m alkotások, valamint egyéb szakmai alkotások,586 melyek az egyén 
önkifejezésének eszközei, és a m vészeti és tudományos kifejezés 
szabadságának587 alapjoga garantálja szabad gyakorlásukat. Schiller szerint �a 
szépségen keresztül jutunk el a szabadsághoz.�588 Mumford a tudományos 
alkotómunka kapcsán azt írja, hogy �a technika f leg abból a szükségletb l ered, 
hogy az élet küls  adottságait kezeljük, és magunknak alárendeljük a természet 
er it.�589 A m vészet az emberi alkotóképesség szubjektív oldala, míg a tudomány 
az objektív oldalát képezi (�szépség� és a �hasznosság�),590 de e két szegmens csak 
együttesen lehet teljes, így az Alaptörvény rendelkezését sem lehet kizárólag 
formális jogi normatívának tekinteni, inkább elvi jelleg  deklarációnak.591 

Az alkotás, legyen az m vészeti, tudományos vagy szakmai kifejezés, különös 
szerepet játszik a társadalom életében. Az alkotások az egyéni önkifejezés mellett 
sokrét  feladatot töltenek be. Egyrészt a társadalmi kommunikáció részét képezik, 
másrészt kulturális, politikai, esztétikai, oktatási feladatokat is szolgálnak. Az 
Alaptörvény preambulumában hangsúlyozza, hogy �a közösség erejének és 
minden ember becsületének alapja [...] az emberi szellem teljesítménye.�592 
�Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszer  szellemi alkotásaira.�593 Ezek az 
alaptörvényi deklarációk is utalnak az alkotások kiemelt társadalmi szerepére. 
 

 
584BVerfGE 30, 173, Mephisto-határozat. 
585Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 2007. 269.  
586A szerz i jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi az irodalmi, tudományos és m vészeti alkotásokat. A 
törvény bár taxatív módon, de meghatározza az alkotások típusait. A 1. § (1�2) bekezdés szerint szerz i jogi 
védelem alá tartozik � függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e � az irodalom, a tudomány és a m vészet 
minden alkotása.  
587Lásd részletesen a m vészeti kifejezés szabadságról, In: Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új 
Mandátum, Budapest, 2002. 104., 113., 157., a továbbiakban In: Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. 
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994. 
588Schiller, F.: Levelek az ember esztétikai nevelésér l. In: Válogatott esztétikai írásai. Magyar Helikon, 
Budapest, 1960. 173. 
589Mumford, L: Kunst und Technik. Stuttgart, 1957. 41. Idézi: Aradi Nóra�Fukász György: Technika és 
m vészet. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1974. 41. 
590i.m. 49�85.  
591Csink Lóránt: Gondolatok az Alaptörvény X. cikkér l. Lásd részletesen 
http://www.jogiforum.hu/files/felsooktatasi_jog/20110629csink_lorant_gondolatok_az_alaptorveny_x_cikkerol
.pdf, Letöltés: 2014. 06. 02. 
592Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti hitvallás 14. fordulat. 
593i.m.  3. fordulat. 
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5.4.9.2. Az alkotás és a tanítás szabadságának tartalma 
E szabadságjogok jellemezhet k mint alapvet  emberi jogok, szabadságjogok, 
kifejezési és kommunikációs jogok. Az alkotmánybírósági gyakorlat az alkotás 
szabadságát a kifejezés szabadságának részeként mint az egyén szabad 
kibontakozásának eszközét részesíti védelemben.594 Így tehát mint kommunikációs 
alapjog kapcsolódik a véleménynyilvánítás szabadságának alapját is képez  
�általános személyiségi jogi konstrukcióhoz.�595 A testület határozatában kifejti, 
hogy a m vészeti élet szabadsága mint alapvet  jog a m vészeti alkotómunka 
szabadságát, a m vész bármely meg nem engedett korlátozástól mentes 
önkifejezésének, valamint a m vészi alkotások nyilvánosság elé tárásának, illetve 
bemutatásának, terjesztésének szabadságát jelenti. [�] A vázoltak alapján a 
m vészi élet szabadságához való jog lényeges tartalmát a m vészeti alkotómunka 
minden hatalmi jelleg  befolyástól mentes gyakorlása és a m vészi alkotásban 
megjelen  vélemény szabad kinyilvánítása, tehát a m alkotások nyilvánosságra 
hozásához való jog jelenti.596  

Az AB határozatában ugyanakkor a hozzáférés szabadságát fokozottabb 
védelemben részesíti, miközben az alkotások vásárlását az általános cselekvési 
szabadság megnyilvánulásának tekinti.597 Összességében megállapítható, hogy az 
alkotás szabadságának részjogosítványa az emberi méltóság valamely eleméhez 
kapcsolódik. Drinóczi meglátása szerint a m vészeti (irodalmi) és a tudományos 
élet szabadságának az önkifejezést, illetve a tudományos nézetek terjesztését érint  
aspektusai tekinthet ek alapvet en kommunikációs jognak, de ezekkel egyénileg, 
a médián keresztül és a tanítás598 szabadságának alapjogát gyakorolva is lehet élni. 
E jogosítványok a kifejezés jellegét l függ en kaptak külön elnevezéseket, és ezen 
keresztül szereztek alapjogi jelent séget.  

A tudományos alkotás és tudományos élet szabadságával kapcsolatban az 
Alaptörvény azonban tartalmaz egy nagyon fontos kitételt, miszerint �a 
tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, kutatások 
tudományos értékelésére kizárólag a tudomány m vel i jogosultak.�599 E tartalmi 
elem különös jellemz je, hogy a tudományos vélemény kialakítása, és annak 
értékének megítélése tekintetében államtól mentes területet biztosít. Ez egyrészt 
kiemeli ennek a kommunikációs alapjognak a jelent ségét, másrészt az állam 
tartózkodási kötelezettségét (mint az alapjog status negativus tartalmi eleme), a 
tudományos élet szabadságának külön nevesített védelmét jelenti. Eszerint az 
állami beavatkozás vagy korlátozás a véleménynyilvánítás szabadságánál is 
szigorúbban ítélend  meg. De igaz ez az alapjog másik � a kommunikációs jog 
el feltételét képez  � tartalmi eleménél is. A társadalomtudományok esetében a 

 
59430/1992. (V. 26.) AB határozat. 
595Sólyom Péter: A m vészet szabadsága és az esztétikai ítéletek. Iustum Aequum Salutare, III., 2007. 2. sz. 96. 
59624/1996. (VI. 25.) AB határozat. 
597i.m. 
598Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület, Kolozsvár, 2005. 1. sz. 61., 58. és a 34/1994. (VI. 24.) 
AB határozat (ABH 1994. 177, 183), illetve legújabban: 917/D/2002. AB határozat. 
599Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség X. cikk (2) bekezdés. 
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tudományos kutatás alapját a közérdek  információk megszerzése jelentheti, ez 
pedig a tudományos élet szabadsága alapjogának gyakorlását jobban 
korlátozhatóvá teszi, mint más tudományterületek (pl. természettudományok) 
esetében, ahol az alapjog gyakorlása korlátlan lehet � vélekedik Drinóczi.600  

Az alkotás eredménye a tanulás és tanítás el feltételét is képezi. Az oktatás és 
az oktatáshoz való jog az alkotás nyilvánosságra hozatalával összefüggésben áll, 
mely önmagában lehet oktató jelleg . Az Alkotmánybíróság 34/1994. (VI. 24.) 
határozatában megállapította az oktatáshoz való jog, illet leg a tudomány 
szabadságának a szabadságjogokhoz való kapcsolatát. Eszerint �szubjektív 
jogként fogalmazza meg a tudományos alkotás szabadságát, továbbá a tudományos 
ismeretek megszerzésének � magának a kutatásnak � és tanításnak szabadságát, 
mint az ún. kommunikációs alapjogok egyik aspektusát.�601 Tehát a tanítás 
szabadsága kommunikációs jognak min síthet .602 Kulcskérdése az oktató 
kifejezési szabadsága és az, hogy információk szabadon áramoljanak.  

Drinóczi szerint ez a jelleg a tanulás szabadsága esetén nem áll fenn, tekintettel 
arra, hogy a fels fokú oktatásban való részvétel nem kötelez  jelleg , arra 
mindenki a feltételek szabad mérlegelését követ en, önállóan vállalkozhat.603 Így 
ez nem foglal magában kommunikációs jogi jelleget.604 Azonban ma már a tanulás 
szabadságának gyakorlása esetében � az új technikai módszerek folytán � 
számtalan formában megvalósul az interaktív kommunikáció. Ez, ha önmagában 
alapjogi elemei folytán nem is min síthet  kommunikációs jognak, a kifejezés 
szabadsága, a véleményalkotás, az információcsere, annak szabad áramlása 
alapjog gyakorlását valósítja meg, így e jogok által alkotmányos védelmet élvez, 
még ha a jogalkotó valamennyi megnyilvánulási formáját önállóan nem is 
nevesítette. 
 
5.4.9.3. Az alkotás és a tanítás szabadságának alanyai és címzettjei 
E szabadságjogok egyetemesen megilletnek valamennyi embert. A jogok 
védelmét, a beavatkozásmentes joggyakorlást az államnak kell biztosítani, 

 
600Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar 
Jogtudományi Közlöny, Romániai Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület, Kolozsvár 2005. 1. sz. 
62., 59. és 34/1994. (VI. 24.) AB határozat (ABH 1994. 177, 183). 
60134/1994. (VI. 24.) AB határozat (ABH 1994, 177, 182) és lásd részletesen 
http://www.jogiforum.hu/files/felsooktatasi_jog/20110629csink_lorant_gondolatok_az_alaptorveny_x_cikkerol
.pdf, Letöltés: 2014.06.02. 
602Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai 
Magyar Jogászok Egyesülete, Média Index Egyesület, Kolozsvár, 2005. 59., 35. A szabadság és a jog 
összevetését lásd In: Drinóczi Tímea�Petrétei József: Gyülekezési jog a Magyar Köztársaságban. Jura, 2002. 2. 
sz. 19. 
60318/1994 (III. 31.) AB határozattal (ABH 1994. 88, 90, 91), az 1310/D/1990. AB határozattal (ABH 1995. 
579, 586, 587) és a 870/B/1997. AB határozattal, (ABH 1999. 611, 613), In: Drinócz Tímea: A kommunikációs 
jogok áttekintése. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Romániai Magyar Jogászok Egyesülete, Média 
Index Egyesület, 2005. 58. 
604i.m. 59., A szabadság és a jog összevetését lásd Drinóczi Tímea�Petrétei József: Gyülekezési jog a Magyar 
Köztársaságban. Jura, 2002. 2. sz. 19. 
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mindemellett a jogalkotó kifejezetten beveszi az Alaptörvény szövegébe az állam 
tartózkodási kötelezettségét.605 

Azonban, mint minden alapjognak, vannak nevesíthet  személyi körei. Ez 
esetben például az alkotók (azaz a m vészet, a tudomány és a szakma m vel i, 
mint a m vészek, tudósok, kutatók, oktatók, szakemberek), illetve a szakma606 (az 
alkotási folyamaton kívül álló, hozzáért  személyek köre), mely az értékelés 
kizárólagos jogosultja. A jogok megvalósulásában fontos szerepet játszanak a 
szakmai intézmények. Ezek közül az Alaptörvény külön szól a Magyar 
Tudományos Akadémiáról és a Magyar M vészeti Akadémiáról, melyeknek külön 
kiemeli tudományos, illetve m vészeti szabadságát. A fels oktatási intézmények 
vonatkozásában pedig a kutatás, a tanítás tartalmát és módszereit illet en védi 
önállóságukat, ugyanakkor szervezeti és gazdálkodási rendjüket törvény határozza 
meg, valamint az állami intézmények felügyeletét a kormány látja el.607 Kérdés, 
hogy gazdasági függésben, illetve irányítás alatt a szakmai, tudományos munka 
mennyiben élvezhet de facto önállóságot. A tanulás és tanítás szabadságának 
kiemelt szerepl i a tanárok és a tanulók, valamint az oktatási intézmények. 

Nem feledkezhetünk meg a szakmai kifejezést megvalósító szakemberekr l, 
akik munkájuk során gyakorolják szakmai alkotói jogaikat, olykor eredményeikr l 
tanárként is megnyilvánulnak. Fontos megjegyezni továbbá, hogy e jogok a 
közm vel déssel, a kulturális és egyéb szakmai élettel szoros kapcsolatban és 
kölcsönhatásban állnak. Ezek m vel i, valamint befogadói is, ha nem is primer, 
de szekunder alanyi körét képezik e jogosítványoknak. 
 
5.4.9.4 Az alkotás és a tanítás szabadságának korlátai 
Az AB által nevesített kommunikációs jogok osztoznak a véleményszabadság 
korlátaiban. Ily módon e jogoknak is igen kevés joggal szemben kell csak 
engedniük, és a korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni.608 Az AB 
vélekedése szerint �más alkotmányos jog vagy érték megvalósítása, így az 
erkölcsök vagy a közrend érdekében korlátozható.�609 Az általános korlátok 
mellett ezen alapjogok részletszabályait megállapító számtalan törvény610 
fogalmaz meg speciális kivételeket, kötelezéseket vagy tiltásokat, melyek bár 
másodlagosan, de befolyásolják a jogok érvényesülését, azaz korlátokat képeznek 
a jogon kívül állók számára. Ennek egyik példája lehet a gyermekeket, az ifjúságot 
megillet  jogok � melyek, mint a másik oldalon felmerül  kötelezések � egyben 
általános korlátot is képeznek a társadalom számára. Példaként szolgálhatnak az 
önkényuralmi jelképek büntet jog által szankcionált rendelkezései. Közvetett 

 
605Chronowski Nóra�Drinóczi Tímea�Petrétei József�Tilk Péter�Zeller Judit: Magyar alkotmányjog III. 
Alapvet  jogok. Dialóg Campus Kiadó, Budapest�Pécs, 2006. 155. 
606Cseporán Zsolt: A m vészet szabadságának mozgástere az Alaptörvény keretei között. 
http://onszak.hu/folyoirat/wp-content/uploads/2014/06/Cseporan01.pdf, 159., Letöltés: 2014.07.01. 
607Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felel sség X. cikk (3) bekezdés. 
60830/1992. (V. 26.) AB határozat. 
6094/1996. (VI. 25.) AB határozat. 
610Pl. Polgári törvénykönyv (szellemi alkotások joga), Szerz i jogi törvény (szellemi tulajdonhoz való jog), az 
oktatási, kulturális, közm vel dési tárgyú törvények. 
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akadályt jelenthet, ha az információhoz jutás vagy a sajtószabadság, a 
nyilvánosság tere bármi oknál fogva sz kül. 
 
5.4.10. Az Alaptörvény egyéb kommunikációs kapcsolódásai 
Az Alaptörvényünkben kommunikációs jogok mellett más alapjogoknak is van 
kommunikációs jelleg  megnyilvánulása, hatása vagy egyéb kapcsolódása, 
melyek szintén a kommunikációs jog részét alkotják. Ennek igazolásaként rövid, 
áttekintését nyújtok err l.  
 
5.4.10.1. Az alapjogok egyéb kommunikációs kapcsolódásai 
Az alapjogok körében és ahhoz kapcsolódó kommunikációs hatással bíró 
normatívák közül az alábbiakat emelném ki: 

- a jóhírnév védelme (mely nemcsak az egyén, hanem a szervezetek által 
kialakított image védelméül is szolgál, de a szólás- és a véleményszabadság 
korlátja);  

- a politikai (részvételi) jogok (a választójog, a népszavazás, népi 
kezdeményezés, a petíciós jogok, sztrájkjog, a közügyekben való részvétel 
jogának gyakorlása során, illetve azt megel z en nagyszabású, sokszor 
országos méret  kommunikációs kampány zajlik, és ezeknek a 
kommunikációs jog vonatkozó magánjogi szabályai adnak keret);  

- a gazdasági jogok (a munkajog egyes szabályai, mint pl. a munkáltatóról 
alkotott vélemény kifejezését korlátozó szabály, vagy pl. a szervezeti 
kommunikáció, a rendezvényszervezés, a kommunikációs befolyásolási 
eszközök szorosan köt dnek a kommunikációs jogokhoz); 

- a szociális és kulturális jogok (az oktatás, a m vel dés számtalan 
kommunikációs megnyilvánulási elemmel bír);  

- a negyedik generációs jogok (pl. a fenntarthatóság, béke elmaradhatatlan 
része a kommunikáció),  

- az egyenl ségi és eljárási jogok (pl. eljárási törvényekben tájékoztatási jog 
a tisztességes eljáráshoz való jog egyik garanciája, de általánosan azt is 
mondhatjuk, hogy az eljárási szabályok a kommunikáció módját és menetét 
határozza meg); 

-  a jogalkotást szabályzó kommunikációs jelleg  rendelkezések (pl. a 
jogalkotás nyilvánosságának megvalósítása társadalmi kommunikáció, 
párbeszéd nélkül kizárt).  
 

5.4.10.2. A jogállam és a kommunikációs jog alkotmányi kapcsolata 
A demokrácia, a jogállamiság és a kommunikációs alapjogok érvényesülése szoros 
összefüggésben állnak egymással. Valamely nemzet demokráciájának fokmér je 
a jogállamiság érvényesülése és ez egyaránt magában foglalja a jog forrásait, 
valamint azok alkalmazását. A törvényhozó hatalmi ág m ködése kölcsönös 
függésben van a jogalkalmazó igazságszolgáltatással és a végrehajtó 
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kormányzattal. A hatalmi ágak a fékek és ellensúlyok rendszerében m ködnek 
megfelel en611, melyek hiányában maga az állam is veszélyes lehet a társadalomra. 
A jogállamiság feltételeinek teljesülése EU-alapérték is egyben. 

A jogállam 3 alappilléren nyugszik: az alapjogok, a törvények prioritása és a 
hatalommegosztás. Az els  pillért jelentik az alapjogok, kiemelten a) szabadság 
(különösen a véleményszabadság), b) egyenl ség, c) tulajdon (mivel nincs polgári 
állam tulajdon nélkül). A jogállam második pillére a törvények prioritása. A 
törvényalkotásnak min ségi és mennyiségi ismérvei vannak. A törvény �a 
jogállam szíve.612 A jogtudósok a jogállam harmadik pillérjének, a Montesquieu613 
féle hatalmi ágak elválasztásának az elméletét tekintik, a korszakunk fejlettségi 
szintjének megfelel  kiegészítésekkel, de eltér  rendszerben.  

A hatalommegosztás elemei: a) a törvényhozó hatalom, b) a végrehajtó hatalom, 
c) a bírói hatalom, d) a köztársasági elnök, e) az Alkotmánybíróság, f) az 
önkormányzatok, melyek m ködése fegyelmet, önkontrollt és önkorlátozást kíván.  

A média a társadalmi súlyánál és szerepénél fogva hatalmi ágnak tekinthet , 
azonban nem közhatalomnak, hanem befolyásolási hatalomnak, tekintettel arra, 
hogy állami kényszereszközökkel nem rendelkezik. 
Hatalmi tényez i a) a politikai pártok, b) az ügyészség, c) az alapjogi biztos 
intézménye (stb.).614  

A jogállam lényeges alapintézményei a kommunikáció szabadsága, a jóhírnév, 
a becsület és az emberi méltóság védelme, valamint a népszavazás, mint a 
legfontosabb politikai alapjog. Ahol a demokratikus jogállami m ködése sérelmet 
szenved, ott a kommunikációs szabadság is, és fordítva. A kommunikációs 
szabadság tényleges megvalósulását több tényez  is korlátozhatja. Ahhoz, hogy 
valamely társadalom demokratikusnak nevezhesse magát, rendelkeznie kell a 
kommunikációs alapjogoknak azzal a védelmi szintjével, amelyet a civilizált 
nemzetek minimálisan szükségesnek tartanak.615  

Habermas616 szerint a liberális demokráciához elengedhetetlen a demokratikus 
nyilvánosság megléte, a demokratikus vita kultúrája. Ebben az értelmiségnek 
kulcsszerepe van, a sajtónak pedig abban, hogy ennek a vitának teret adjon. Ha 
valamely országban ez nincs meg, akkor az, nem nevezhet  liberális 
demokráciának. Azt is többször megfogalmazta, hogy hiába biztosít 

 
611 Caristi, D. � Davie, W. R.: Communication Law. Electronic Publishing Services. United States of America, 
New Jersey, 2012. 25. 
612Kiss László: Elképzeléseim a jogállamról c. el adás. BGF KKK, Budapest, 2012.03.12. 
613Lásd részletesen In: Montesquieu, Ch. L. de S.: A törvények szelleme. (Ford.: Csécsy Imre, Sebestyén Pál), 
Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 
614Kiss László: Elképzeléseim a jogállamról c. el adás. BGF KKK, Budapest, 2012.03.12. 
615Udvary Sándor: A médiaszabályozás alkotmányos alapjai, a kommunikációs alapjogok. In: Magyar és 
európai médiajog. (Szerk.: Koltay András - Nyakas Levente), Complex Kiadó, Budapest, 2012. 130. 
616Korunk egyik legismertebb filozófusa és szociológusa. Kevés gondolkodó hatott oly mértékben a 
társadalomról alkotott képünkre, mint Habermas, aki a Goethe Intézet és az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének meghívására az �Európai gondolkodók� sorozat keretében, �Európai polgárok és európai 
népek� címmel tartott német nyelv  el adást (Európa, Magyarország és egy nemzetek feletti demokrácia 
projektje címmel) Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ezt követ en beszélgetést folytatott az Európai 
Bizottság képviseletén. Budapest 2014.05.30.  
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az Alkotmány  szabadságjogot, ha nem azoknak a szellemében jár el a hatalom.617 
�Az emberi jogok egy megvalósítható utópia részét képezik, amennyiben 
lemondunk arról, hogy a mindenkire kiterjed , kollektív boldogság képét vetítsük 
el re általuk, és inkább az igazságos társadalom ideális céljait lássuk bennük, 
amelyek megvalósítása fölött az államok alkotmányos intézményei rködnek.�618 

Az alkotmányos berendezkedés, az állam m ködése és a társadalom 
kommunikációs rendszere elválaszthatatlan, szoros kapcsolatban áll egymással. 
Az alkotmányos állam a demokrácia, a pluralizmus, a jogállamiság és a 
hatalommegosztás alapvet  elvei, mint alkotmányossági elvek áthatják az állami 
berendezkedésre vonatkozó normatívákat. A jogállamiság egyik összetev je az 
alapjogok védelme és érvényesülése. Ezek mértéke azonban országonként eltér . 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága619 szerint a demokrácia az európai közrend 
alapeleme, az egyedüli olyan politikai modell, amely összhangban áll az Emberi 
Jogok Európai Egyezményével. A demokrácia a hatalomgyakorlás 
legitimációjának az alapja, mely magába foglalja a többségi elven m köd  
kormányzást, a politikai ellenzék és az egyén részvételi lehet ségét, valamint az 
alapjogok tiszteletét.620 Tehát az államnak demokratikus m ködése során védeni 
kell az emberi, a kommunikációs jogokat és azok érvényesülésének feltételeit, a 
világnézeti és politikai pluralizmust, egyenl séget, a jogbiztonságot, a hatalmi 
ágak elválasztását, ennek kontrollintézményeit, illetve autonóm m ködésüket 
biztosítania kell. Az államhatalmi, államigazgatási szervek, az Önkormányzatok és 
kontrollszervek intézményi m ködésükkel, más-más feladatkörükben eljárva 
befolyásolják a társadalmi kommunikációt, ezen belül is az egyéni, a szervezeti 
kommunikáció, valamint a kommunikációs piac alakulását. A kommunikációs jog 
szervezetrendszere az állandó átalakulások folytán mozgásban van. A jelenlegi 
struktúráját a korábban bemutatott Szervezeti hálómodell reprezentálja.  

 
617Habermas, J: Az értelmiségnek kulcsszerepe van. 
http://hvg.hu/vilag/20140530_Habermas_Az_ertelmisegnek_kulcsszerepe_van, Letöltés: 2015.01.20. 
618Jürgen Habermas �Az utópia fokozatai. Az emberi méltóság és az emberi jogok reális utópiájának 
koncepciója� cím  dolgozatára hivatkozik. 8/2010, S. 43�53. In: Hans-Martin Schönherr-Mann esszéista, a 
müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem politológia-filozófia professzora, valamint az innsbrucki Leopold-
Franzens Egyetem tudományelméleti tanszékének professzora Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-
Redaktion (Fordítás: Vágó Marianna Rita), Goethe Intézet, Budapest, 2011.01. 
619Emberi Jogok Európai Bírósága olyan fórum, mely döntésein útján határozza meg a demokratikus társadalom 
alapelemeit. 
620Trócsányi László � Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-ORAC, Budapest, 2013. 68. 


