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NÉHÁNY GONDOLAT A GYALÁZKODÁS BÜNTETŐJOGI MEGÍTÉLÉSÉRŐL 

 

I. Az értékítéletek büntetőjogi határai 

 

Az értékítéletek a magyar büntetőjogban nem élveztek és a hatályos jogban sem 

élveznek teljes körű büntetlenséget. A büntetőjogi határokat a becsületsértés és a 

kegyeletsértés tényállásai jelölik ki, illetve jogtörténeti aspektusban említhető a hatóság 

vagy hivatalos személy megsértése. A bírói gyakorlat azonban több szempontból is 

szűkítette a büntetőjogi felelősséget. Így kimondta többek között, hogy a közélet 

szereplőinek el kell viselniük a személyüket kedvezőtlen színben feltüntető és 

tevékenységüket negatív módon értékelő véleményt, kritikát is.
1
 A kritika, a bírálat, a 

vélemény ténybeli valóságtartalma a büntetőeljárás során érdemben nem vizsgálható, és 

az nem lehet a Btk. 182. §-ában meghatározott valóság bizonyításának a tárgya sem.
2
 A 

büntetőjogi gyakorlat is felismerte továbbá, hogy a sértés, a gúny, a cinizmus irodalmi 

műfaji sajátosság vagy újságírói kifejezési eszköz is lehet. Így nincs helye a 

bűncselekmény megállapításának, ha a sérelmezett újságcikk bántó, és a sértett 

jellembeli tulajdonságait kedvezőtlen színben feltüntető kifejezésekkel és szándékosan 

valóságtorzító elemekkel átszőtt történetben a magánvádlót az olvasó előtt a gúny 

tárgyává teszi ki, mert ez a szatíra esetében elfogadott irodalmi eszköz, amelynek a 

használata önmagában nem éri el a jogellenesség szintjét. Eltérő jogértelmezés esetén a 

szatíra, a karikatúra, a humoreszk és a vicc a büntetőjogi fenyegetettség körébe esnék.
3
  

A gyalázkodást azonban soha nem tolerálta a magyar bírói gyakorlat. Már Fayer 

megjegyzi, hogy „A kritika szabad: de a hol a kritika odafajul, hogy az egyén erkölcsi 

értékét gyökerében támadja meg, a hol a meggyalázás alakját ölti, vagy a hol a hivatás 

betöltésére szükséges bizalmas jellegű előfeltételek tagadása forog fenn: ott közbelép a 

törvény, visszatereli a féktelenkedőt és a mennyire még lehetséges, helyreállítja a 

jogellenesen megtámadottnak becsületét”.
4
 A Legfelsőbb Bíróság a joggyakorlatot 

orientáló céllal rögzítette, hogy: „A gyalázkodó jellegű és az emberi méltóság 

sérelmével járó nyilatkozatok még abban az esetben is bűncselekmény megvalósítására 

alkalmasak, ha azok - formálisan - kritikai megjegyzésként kerülnek a nyilvánosságra”. 
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A határozat indokolásában kifejtette, hogy „Természetesen a bírálatnak vannak határai; 

nyilvánvaló, hogy az nem mehet el a gyalázkodó jellegig, amikor már az elbírált 

személy emberi méltóságának a sérelmével jár, ugyanakkor nem tartalmazhat a 

bírálathoz elengedhetetlenül szükségeseken túlmenő, a becsületérzést sértő 

kijelentéseket.”
5
 Ez a határozat később is számos esetben hivatkozási alapul szolgált.  

 

II. Az értékítéletekkel kapcsolatos alkotmányos követelmények 

 

1. A 36/1994. (VI.24.) AB határozat 

 

A 36/1994. (VI.24.) AB határozat nemcsak a hatóság vagy hivatalos személy 

megsértése tényállását semmisítette meg, de a becsületsértés tényállásával kapcsolatban 

alkotmányos követelményként rögzítette, hogy: „A hatóság vagy hivatalos személy, 

valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas – e minőségére 

tekintettel tett –, értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem 

büntethető”. A határozat indokolása kiemelte, hogy „A társadalom békéjének, 

demokratikus fejlődésének védelme nem igényli a büntetőjogi beavatkozást a hatóságok, 

hivatalos személyek tevékenységének, működésének olyan kritikájával, negatív 

megítélésével szemben sem, amely becsületsértő, gyalázkodó kijelentések, magatartások 

formájában nyilvánul meg”.
6
 

Itt érdemel említést, hogy bár a testület a határozat indokolásában elsősorban a 

strasbourgi esetjogra hivatkozott, abból az értékítéletek teljes büntetlenségének 

követelménye nem vezethető le.
7
 Az EJEB több esetben hangsúlyozta, hogy kívül esik a 

véleménynyilvánítási szabadság védelmi körén, ha az állítás kizárólagos célja a sértés.
8
  

Azok a büntetőjogi tankönyvek, illetve kommentárok, amelyek figyelmet szenteltek 

az AB határozatnak, az ott megfogalmazott alkotmányos követelményt jogellenességet 

kizáró okként azonosították.
9
  

 

A bírói gyakorlat alakulása 

A bírói gyakorlatban többféle irány figyelhető meg. 

1. A büntető bíróságok jelentős része, köztük a Legfelsőbb Bíróság, az AB határozat 

ellenére sem volt hajlandó elismerni az értékítéletek teljes büntetlenségét. Fenntartottak 
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egy olyan sávot, ahol továbbra is megállapíthatónak tartották a becsületsértést hivatalos 

személyek sérelmére is. 

A Baranya Megyei Bíróság BH-ként publikált ítélete alapjául szolgáló ügyben az 

ittas állapotú vádlott a rendőrökkel szemben fenyegető kijelentéseket tett, a rendőri 

felszólításnak nem tett eleget, majd szidalmazta a rendőröket. Az elsőfokú bíróság a 

vádlottat bűnösnek mondta ki hivatalos személy megsértése vétségében. A Baranya 

Megyei Bíróság idézte az AB határozat azon megállapítását, mely szerint a hatóság 

vagy a hivatalos személy, valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására 

alkalmas – e minőségére tekintettel tett – értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás 

alkotmányosan nem büntethető. Ebből arra következtetett, hogy miután a Btk. 232. §-

ában meghatározott törvényi tényállásokat az Alkotmánybíróság megsemmisítette, 

felmerült annak szükségessége, hogy a Btk. 183. §-ának (1) bekezdése folytán a 

becsmérlő kijelentéssel érintett rendőrök a feladatuk ellátásával összefüggésben 

elhangzott becsület csorbítására alkalmas kifejezések miatt a Be. 123. §-ának (2) 

bekezdése folytán a magánindítvány előterjesztése kérdésében nyilatkozzanak. A 

vádlott felmentése tehát nem a bűncselekmény hiányán, hanem azon alapult, hogy a 

rendőrök nem terjesztettek elő magánindítványt. Jogegységesítő céllal pedig azt tették 

közzé, hogy: „A hatóságra vagy a hivatalos személyre tett lealacsonyító, szidalmazó, 

becsmérlő és az emberi méltóságot durván sértő kijelentések – az alkotmánybírósági 

határozat folytán – legfeljebb a becsületsértés vétségét valósítják meg, amely 

joghatályos magánindítvány alapján büntethető [Btk. 183. § (1) bek. a) pont, 180. §, 

232. §, Be. 123. § (2) bek., 36/1994. (VI. 24.) AB sz. határozat].”
10

 Ez a megfogalmazás 

az AB határozat indokolásával nem állt összhangban, hiszen az kifejezetten a büntetés 

tilalmát tartalmazta. Hűen tükrözte ugyanakkor, hogy a büntető bíróságok az AB 

határozat ellenére sem kívánnak lemondani a hatóságra vagy a hivatalos személyre tett 

lealacsonyító, szidalmazó, becsmérlő és az emberi méltóságot durván sértő kijelentések 

büntetéséről, amennyiben annak eljárásjogi feltételei teljesülnek. 

Az időbeli hatály miatt a Vas Megyei Bíróság is foglalkozott az AB határozat 

következményeivel abban az ügyben, ahol az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki a 

vádlottat hivatalos személy megsértésének vétségében. Az ügy tényállása szerint a bolti 

lopáson tetten ért, majd az üzletvezető ellen erőszakot alkalmazó vádlott a helyszínre 

hívott és vele szemben intézkedő rendőr zászlóst mások előtt „kommunista bérencnek, 

ávós pribéknek, gazembernek” titulálta. A jogkérdést a Vas Megyei Bíróság is a 

magánindítvány hiányában ragadta meg, és a BH-ként publikált megállapítás nem hagy 

kétséget a felől, hogy „a jelenleg becsületsértés vétségének minősülő cselekmény” miatti 

felelősségre vonásra csak azért nem került sor, mert a sértett nem terjesztett elő 

magánindítványt.
11

 

A bűncselekmény hiányát azonban nemcsak a megyei bíróságok ódzkodtak 

megállapítani, hanem a Legfelsőbb Bíróság is. BH-ként publikált eseti döntésében a 
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Legfelsőbb Bíróság is úgy foglalt állást, hogy a hivatalos személy megsértésének a 

vétsége miatt folyamatban levő ügyben – az Alkotmánybíróság határozatára tekintettel – 

csak akkor lehet helye a büntetőeljárás megszüntetésének, ha az ügyben sértettként 

érintett hivatalos személy úgy nyilatkozik, hogy a vele szemben megvalósított 

rágalmazás vagy becsületsértés vétsége miatt nem kíván magánindítványt 

előterjeszteni.
12

  

A büntető bíróságok tehát a rendőrökre a hivatalos eljárásuk során használt 

becsületsértő kifejezések esetén sem zárták ki ab ovo a becsületsértés 

megállapíthatóságát, feltéve, hogy a joghatályos magánindítvány előterjesztése 

megtörtént. Erre a megközelítésre az újabb bírói gyakorlatban is található példa. A 

vádlott az ismerősével szemben intézkedő rendőröknek a vádirat szerint azt mondta, 

hogy „nekem ne magyarázzon egy seggfej rendőr, nekem a magyar rendőr nem rendőr, 

majd akkor lesz az, ha a magyarokat védi". Az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki a 

vádlottat 2 rb. becsületsértés vétségében és ezért 1 évre próbára bocsátotta, míg a 

másodfokú bíróság 1 rb. becsületsértés vétsége miatt emelt vád alól bűncselekmény 

hiányában felmentette. (A rendbeliségben mutatkozó eltérés oka, hogy a másodfokú 

bíróság szerint az inkriminált kijelentés csak az egyik rendőrre vonatkozott.) A 

harmadfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla álláspontja szerint a vádlottnak csak az a 

kijelentése valósít meg becsületsértést, hogy „nekem ne magyarázzon egy seggfej 

rendőr". „Az ezt követően, a rendőrök munkáját általában minősítő kijelentései pedig 

már nem tekinthetők olyan durvának és gyalázkodónak, ami alkalmas lenne a 

becsületsértés vétségének a megállapítására.” Ezzel tehát a Szegedi Ítélőtábla implicite 

továbbra is a gyalázkodás mércéjét alkalmazta.
13

  

A gyalázkodás mint mérce továbbélését bizonyítják a következő határozatok is. A 

Fővárosi Ítélőtábla szerint helytállóan állapította meg a megyei bíróság – figyelemmel a 

BH.1994/300. számú eseti döntésre –, hogy a bírálat, a kritika és a vélemény-nyilvánítás 

ténybeli valóságtartalma a becsületsértés megállapítására sem nyújt alapot csak abban 

az esetben, ha az gyalázkodó jellegű és mélyen sérti az emberi méltóságot.
14

 A Kúria 

szerint a cikkben megfogalmazott vélemény, értékítélet, illetve kritika nélkülözi a 

jogellenességet, mivel nem tartalmazott becsmérlő, megalázó vagy gyalázkodó, a 

becsület csorbítására alkalmas, öncélú kijelentéseket.
15

 Az értékítélet büntetőjogilag 

nem akadályozott, feltéve, hogy az nem gyalázkodás” – olvasható egy EBH-ban.
16

 

2. Kis számban találhatók olyan ítéletek, ahol a bíróságok az értékítélet teljes 

büntetlensége mellett foglaltak állást. A Pécsi Ítélőtábla elé került ügy tényállása szerint 

az I. r. vádlott a testület dolgozóit „f…szopónak” nevezte. Az elsőfokú bíróság az I. r. 

vádlottat 3 rb. becsületsértés vétsége miatt pénzbüntetésre ítélte. A másodfokon eljárt 
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Baranya Megyei Bíróság az I. r. vádlottal szemben indult büntetőeljárást a 

magánindítvány hiánya miatt megszüntette. A Pécsi Ítélőtábla álláspontja szerint: „Az 

előbbi, a szidalmazó és gyalázkodó jellegű „f…szopó" kijelentés becsmérlést, megvetést 

és lealacsonyítást kifejező értékítélet, mellyel összefüggésben a Tábla annak 

tulajdonított ügydöntő jelentőséget, hogy <nem igényli a büntetőjogi beavatkozást a 

hatóságok, hivatalos személyek tevékenységének, működésének olyan kritikájával, 

negatív megítélésével szemben sem, amely becsületsértő, gyalázkodó kijelentések, 

magatartások formájában nyilvánul meg>”. Ennélfogva, az I. rendű vádlott által az 

intézkedő rendőrök becsületének a csorbítására alkalmas – e minőségükre tekintettel tett 

– értékítéletet kifejező véleménye alkotmányosan nem büntethető: az nem 

bűncselekmény.
17

  

A Szegedi Ítélőtábla fent hivatkozott és a Pécsi Ítélőtábla itt tárgyalt ítélete jól 

reprezentálja azt a bírói gyakorlatban meglévő bizonytalanságot, hogy az AB 

határozatból vajon az értékítéletek miatti büntetőjogi felelősségre vonás teljes tilalma 

következik, vagy az emberi méltóságból, mint a véleménynyilvánítási szabadság külső 

korlátjából levezethető egy olyan sáv, ahol továbbra is lehetőség van az olyan 

kifejezések büntetésére, amelyek gyalázkodó jellegűek. Láttuk, hogy a Pécsi Ítélőtábla 

határozata az előbbi, míg a Szegedi Ítélőtábla érvelése az utóbbi megközelítést tükrözi. 

Mivel mindkét harmadfokon eljáró bíróság nem csupán hivatkozott az AB határozatra, 

de annak több részletét kiemelve alapjogi elemzést végzett, a két eltérő 

végkövetkeztetésű határozat azt is bizonyítja, hogy az AB határozat nem adott 

egyértelmű választ erre a kérdésre. Felmerül továbbá az a kérdés is, hogy ha a 

véleménynyilvánítási szabadság fokozott védelmét az AB e jognak a demokratikus 

közéletben betöltött szerepére, a közügyek nyilvános megvitatásának lehetővé tételére 

alapozza, akkor mégis milyen érvek hozhatók fel azon szitokszavak, gyalázkodó 

kifejezések büntetlensége mellett, amelyeket az ittas, többszörösen normaszegő 

terheltek a velük szemben jogszerűen intézkedő rendőrökkel szemben használnak? 

Mennyiben járulnak hozzá ezek a kifejezetten sértő szándékkal használt kifejezések a 

közügyek megvitatásához?  

Lényegében ezek a szempontok bizonyultak döntőnek abban a felülvizsgálati 

eljárásig eljutott ügyben, ahol az ügyvéd foglalkozású terheltet intézkedés alá vonta két 

rendőr, mivel a közúti jelzőtábla ellenére a forgalommal szemben várakozott 

személygépkocsijával. A terhelt kérdőre vonta az intézkedő rendőröket, majd kiabálni 

kezdett és a következőket mondta: „Ehhez értetek, ezt tudjátok csak, 8 általános 

iskolával rendelkező, buta rendőrök, kommunista hazugok vagytok, mint Gyurcsány. 

Nem én vagyok a rasszista, hanem ti vagytok, mivel még a melegfelvonulást sem 

engedtétek. 2006-ban kilőttétek az emberek szemét, erről a szakmáról mondták ki, hogy 

akik ott dolgoznak, hazugok. Megmondom magukról, az összes rendőr hazug, hazudik 

mind." 
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A terhelt felülvizsgálati érvelésével szemben, melyben véleménynyilvánítási 

szabadságára hivatkozott, a Kúria annak tulajdonított jelentőséget, hogy a terhelt 

„butának, hazugnak, rasszistának” nevezte azokat a rendőröket, akik 

személygépkocsiját tilos helyen várakozás miatt intézkedés alá vonták. Alaptalannak 

tartotta a terhelt azon hivatkozását, hogy a véleménynyilvánítás szabadságával élve tette 

meg kijelentéseit, „ugyanis egy szabálysértési intézkedés során a semmisségi 

törvényekre, vagy a melegfelvonulásra, illetve a 2006-os őszi eseményekre vonatkozó 

vélemény kifejtésének indokoltsága, az ezzel összefüggő kritika vagy értékítélet 

megfogalmazása a rendőri intézkedés kapcsán nem értelmezhető. A kijelentések 

elhangzását kizárólag a rendőri intézkedés motiválta, és nem az elmúlt évek politikai 

eseményeinek, vagy a jogalkotási tevékenységének megvitatása.” Erre figyelemmel 

hatályában fenntartotta a becsületsértés elkövetését megállapító ítéletet.
18

 

3. Található olyan bírósági ítélet is, amely az AB határozatból vezeti le a 

gyalázkodás tilalmát. „Nem állapítható meg a jogellenesség hiánya, ha a 

megnyilatkozás szándékos, vagy a foglalkozási, hivatásbeli kötelesség gondatlan 

megszegéséből fakadó hamis közlés, avagy gyalázkodó tartalmú” (36/1994. (VI.24.) AB 

hat. indokolás III/2/2.)” – olvasható a Kúria egyik ítéletében.
19

 Ez a megfogalmazás azt 

a látszatot kelti, mintha a fenti kivételt az AB fogalmazta volna meg. A megállapításnak 

azonban csak az első felét tartalmazza az AB határozat, a gyalázkodás kérdésében 

éppen ellentétes álláspontot képviselt. Az AB határozat indokolásának III/2. pontjában 

szereplő azon kijelentést, miszerint „[A] társadalom békéjének, demokratikus 

fejlődésének védelme nem igényli a büntetőjogi beavatkozást a hatóságok, hivatalos 

személyek tevékenységének, működésének olyan kritikájával, negatív megítélésével 

szemben sem, amely becsületsértő, gyalázkodó kijelentések, magatartások formájában 

nyilvánul meg”, nehéz lenne úgy interpretálni, mint amely gyalázkodó kijelentések 

esetében a jogellenességet állapítja meg. 

4. Végül, itt érdemes megemlíteni a Fővárosi Ítélőtábla Nehrer Péter vezette 

tanácsának határozatait, melyek jellegükben jól elkülöníthetők más bíróságok 

megközelítésétől. A Tanács saját megfogalmazása szerint a 36/1994. (VI.24.) 

alkotmánybírósági határozat alapján a strasbourgi esetjogot is figyelembe véve számos 

döntést hozott, melyekben kialakított egy követelményrendszert, amelynek alapján 

minden felmerült és az ítélkezésének tárgyát képező jogesetet a következő szempontok 

szerint vizsgált meg.
20

 Ezen szempontrendszer elemei a következők: 

1) Az elsőként vizsgálandó tény, hogy az alkotmánybírósági határozat alapján a 

magánvádló közszereplőnek tekintendő-e? 

2) Fennáll-e a közérdek, azaz a magánvádló tevékenységével kapcsolatban 

kialakult-e olyan nyílt közéleti vita, amely a vele szemben megfogalmazott tényállítások 

                                                 
18

 Bfv.III.54/2013/6. 
19

 EBH 28/2015 [113] 
20

 3.Bhar.232/2010/5., 3.Bhar.324/2009/4., 3.Bhar.289/2010/6., 3.Bhar.341/2009/6., 3.Bhar.2/2010/6., 

3.Bhar.312/2015/4. 
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jogszerűségét alátámasztanák, azaz fennáll-e a közéleti szereplők szükségszerűen 

magasabb „tűrésküszöbbel" rendelkezésének esete? 

3) A vádlott írásának, kijelentésének volt-e ténybeli alapja? 

4) A vádlott betartotta-e a rá vonatkozó szakmai szabályokat? 

5) A vádlott eljárása megfeleltethető-e a jóhiszeműség, az alkotmánybírósági 

határozat szerint ezzel egyenértékű kellő és elvárható gondosság szabályainak?
21

  

A fenti szempontrendszer jól mutatja, hogy a Tábla ezen tanácsa valójában nem az 

AB határozatot követi, hanem sokkal inkább a strasbourgi gyakorlatban kimunkált 

szempontokat érvényesíti. 

Összefoglalva megállapítható tehát, hogy a Legfelsőbb Bíróság és a Kúria a 36/1994. 

(VI.24.) AB határozat után sem volt hajlandó lemondani a gyalázkodás büntetéséről. Ezt 

nevezi Szomora Zsolt gyalázkodási küszöbnek.
22

 A fentiektől eltérő irányt elsősorban a 

Pécsi és a Fővárosi Ítélőtábla harmadfokú határozatai mutatnak. Előbbiek elismerik az 

értékítéletek teljes büntetlenségét, míg a Fővárosi Ítélőtábla hivatkozott tanácsa 

harmadik úton jár, amelyben a strasbourgi esetjog dominál. 

 

2. Az Alaptörvény IV. módosítása 

 

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása 5. cikk (2) bekezdése 2013. 

április 1-jei hatállyal beiktatta a IX. cikk (4) bekezdését, mely szerint: „A 

véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi 

méltóságának a megsértésére.” Az indokolás szerint „a Javaslat alaptörvényi szinten 

kívánja rögzíteni, hogy a véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet az emberi 

méltóság.” A tekintetben megoszlottak a vélemények, hogy ez jelent-e koncepcionális 

változást. 

Az egyik értelmezési lehetőség, hogy ez tartalmi értelemben nem jelent változást, a 

korábbi alkotmánybírósági gyakorlat alaptörvényi szinten való rögzítéséről van csak 

szó. Ezt a megközelítést árnyalja azonban, hogy az AB gyakorlatában kialakított 

alapjog-korlátozási tesztet már a módosítás előtt is tartalmazta az Alaptörvény. Téglási 

András is azt hangsúlyozza, hogy „az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerinti 

általános alapjog-korlátozási teszt rávetítése az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdésére 

lényegében feleslegessé teszi, kiüresíti a IX. cikk (4) bekezdését. Az I. cikk (3) bekezdése 

ugyanis – az abszolút korlátozhatatlan alapjogok kivételével – minden alapjog esetében 

általánosságban előírja, hogy az adott alapjogot csak másik alapjog – vagy 

alkotmányos érték – védelme érdekében (vagyis a feltétlenül szükséges mértékben) és 

arányosan lehet korlátozni. Vagyis ha az alkotmányozó a 7/2014. (III.7.) AB határozat 
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 Szomora 2014. 474. o. 
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ezen értelmezését követte volna, akkor nem lett volna szükség ennek a IX. cikk (4) 

bekezdésének külön, szövegszerű beemelésére”.
23

  

Ezt a logikát alkalmazva Halmai Gábor arra a következtetésre jut, hogy „az új 

korlátozó bekezdés beiktatása vagy redundáns, amennyiben a magyar jog már amúgy is 

megengedi a véleménynyilvánítás korlátozását az emberi méltóság nevében, vagy a 

véleménynyilvánítási szabadság korábbi védelmi szintjének csökkentésére irányul.” 

Álláspontja szerint „valószínű, hogy a módosítást a véleménynyilvánítás védelmi szintje 

leszállításaként, és nem pedig emeléseként fogják értelmezni.” Megjegyzi továbbá, hogy 

„a IX. cikk új (4) bekezdése, azaz a véleménynyilvánításnak általában a méltóság alá 

vetése szintén a politikai beszéd korlátozásának irányába mutat”.
24

 

 

3. A 7/2014. (III.7.) AB határozat 

 

A 7/2014. (III.7.) AB határozat az értékítéletekkel kapcsolatban finomította az 

alkotmányos követelményt. E szerint a közügyekkel összefüggésben megfogalmazott, 

közhatalmat gyakorló személyre vagy közszereplő politikusra vonatkozó, értékítéletet 

kifejező véleménynyilvánítás – főszabály szerint – polgári jogi felelősségre vonásnak, 

és így értelemszerűen büntetőjogi felelősségre vonásnak sem lehet alapja. A 

közhatalmat gyakorló személyeket és a közszereplő politikusokat is megilleti azonban a 

személyiségvédelem, ha az értékítélet a személyüket nem a közügyek vitatása körében, 

nem közéleti tevékenységükkel, hanem magán- vagy családi életükkel kapcsolatban 

érinti. Indokolt továbbá a polgári jogi felelősségre vonás abban a szűk körben is, amikor 

a megfogalmazott vélemény az érintett személy emberi státuszának teljes, nyilvánvaló 

és súlyosan becsmérlő tagadásaként már az emberi méltóság korlátozhatatlan 

aspektusába ütközik [62].  

 

4. A 13/2014. (IV.18.) AB határozat 

 

A változást még nyilvánvalóbbá teszi a 13/2014. (IV.18.) AB határozat, melyben az 

Alkotmánybíróság az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdésében foglaltakra is 

figyelemmel, a korábbi alkotmánybírósági gyakorlathoz képest hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy a véleményszabadság határa mások emberi méltóságából fakadó 

becsület és jó hírnév védelme. Vagyis a véleményszabadság már nem nyújt védelmet az 

olyan öncélú, a közügyek vitatásának körén kívül eső, így a magán- vagy családi élettel 

kapcsolatos közlésekkel szemben, amelyek célja a puszta megalázás, illetve a bántó 

vagy sértő kifejezések használata, vagy más jogsérelem okozása {vö. jelen Indokolás 
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 Téglási 2014. 325. o. 
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 Halmai Gábor – Kim Lane Scheppele 2013. 15-16. o. 
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[34]–[36] bekezdéseivel és 7/2014. (III. 7.) AB határozat, Indokolás [62]}. Ezen kívül 

nem védelmezi a közéleti vitában kifejtett véleményt sem, ha az abban 

megfogalmazottak az emberi méltóság korlátozhatatlan magját sértik, így az emberi 

státusz nyilvánvaló és súlyos becsmérlésében öltenek testet [40]. 

Vitatható ezért Tóth J. Zoltán azon megállapítása, mely szerint „a 

véleménynyilvánítás szabadsága és az emberi méltósághoz való jog kollíziója során 

értékelendő követelmények nem változtak: az Alkotmánybíróság eddig is a 

szólásszabadság lehetséges korlátjaként ismerte el a méltóságot, illetve az abból 

következő becsületvédelmet, és a 13/2014. (IV.18.) AB határozatban sem rendelkezett 

másként”.
25

 Szomora a változást hangsúlyozza, akinek a megfogalmazásában „az 1994. 

évi első alaphatározat ugyanis a becsületsértésre nézve feltételt nem tűrő jogellensséget 

kizáró okot állapított meg, ha a becsületsértő értékítélet a közhatalmat gyakorló 

személy, politikus tevékenységére vonatkozott. Az ő esetükben tehát teljes egészében 

eliminálta a méltóságvédelmet. Ez azonban a IX. cikk (4) bekezdésével már nem 

összeegyeztethető, … most már van mit mérlegelni, mert az 1994. évi alaphatározat 

kizárta a mérlegelés lehetőségét”.
26

  

Összefoglalva azt lehet tehát megállapítani, hogy a IX. cikk (4) bekezdése az AB 

értelmezésében nem azonos a 36/1994. (VI.24.) AB határozat rendelkező részében az 

értékítéletekkel kapcsolatban megállapított alkotmányos követelménnyel, mely a 

közhatalom gyakorlók esetében még az emberi méltóság védelmében sem fogadta el 

arányosnak a véleménynyilvánítás korlátozását, de azt a pesszimista víziót sem váltotta 

be, hogy az emberi méltóságra való bármiféle hivatkozás esetében elfogadja a 

véleménynyilvánítás korlátozását. Az Alkotmánybíróság a közhatalom gyakorlók 

esetében olyan szűk sávban fogadja el az emberi méltóságra hivatkozva a vélemény-

nyilvánítás korlátozását, ahol azt részben az emberi méltóság korlátozhatatlan magjának 

megsértése indokolja, másrészt pedig olyan szólások esetében, amelyek a közügyek 

vitatásával nem állnak kapcsolatban, ahol tehát az AB gyakorlatban elsődleges 

instrumentalista igazolás alapján egyébként sem lenne megalapozható a vélemény-

nyilvánítás fokozott védelme. 

Az AB utóbbi határozatai tehát elismerni látszanak, hogy ilyen közlések nem 

méltóak az alkotmányos védelemre. Ez teljes összhangban áll a BVerfG gyakorlatával, 

és az EJEB esetjogával is, melyben töretlenül érvényesül, hogy nem élvezik a 10. cikk 

védelmét azok a közlések, amelyek célja önmagában a másik megsértése, megalázása, 

öncélú támadása. Végül, ez az alkotmányos követelmény közel áll a bírói gyakorlathoz 

is.
27
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 Tóth J. Zoltán 2017. 157. o.  
26

 Szomora 2016. 526. o. 23. lábjegyzet 
27
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Ehhez képest meglepetéssel olvashatjuk egy 2017-es AB határozatban, hogy: „Az 

Abh1.-hez képest az Abh3. és Abh4. ugyanakkor a védett véleménynyilvánítás eseteinek 

a körét kiszélesítette, mivel az emberi méltósághoz való jogot sértő értékítéletek tilalmát 

a legszűkebb, még indokolt körre, az emberi státuszt kétségbe vonó közlésekre 

korlátozta”.
28

 Figyelembe véve, hogy az uralkodónak tekinthető interpretációk szerint 

az Abh1. a közhatalmat gyakorlók és közszereplő politikusok esetében az értékítéletek 

büntethetőségének teljes tilalmát rögzítette, igen nehéz az Abh3.-ban és Abh4.-ben 

megfogalmazottakat a véleménynyilvánítási szabadság korábbi védelmi szintjének 

megemeléseként felfogni. 

 

III. Mi a gyalázkodás? 

 

A bírósági határozatokban rendre megjelenik a gyalázkodás megjelölés, az egyes 

indokolásokat áttekintve láthatóvá válik azonban, hogy a kifejezés korántsem ugyanazt 

fedi, azaz egyes szövegrészeket más és más okból minősítenek gyalázkodónak. 

1. A BH 1994.300 szerint a kifejezés akkor éri el a gyalázkodó jelleget, amikor már 

az elbírált személy emberi méltóságának a sérelmével jár, ugyanakkor nem tartalmazhat 

a bírálathoz elengedhetetlenül szükségeseken túlmenő, a becsületérzést sértő 

kijelentéseket. A Legfelsőbb Bíróság tehát az emberi méltóság sérelmével, illetve az 

öncélúsággal hozta kapcsolatba a gyalázkodást. 

2. Az EBH 2015.B.28 gyalázkodó tartalomról beszél [113].  

3. A büntetőjogban a formális megközelítés sem ismeretlen. Ilyen a német 

büntetőjogban az ún. Formalbeleidigung. A StGB 192. §-a értelmében az állított vagy 

híresztelt tény valóságának bizonyítása nem zárja ki a 185. § miatti elítélést, 

amennyiben a becsületsértés az állítás vagy terjesztés formájából, illetve az elkövetés 

körülményeiből kitűnik. A forma okozza a becsületsértés megállapítását akkor, ha pl. 

szitokszavak használatával történik.
29

 

4. Egyes harmadfokú határozatokban az öncélúság vezet a gyalázkodás 

megállapításához: „a vádlott által használt sértő kifejezések még csak nem is tartoznak 

hozzá a panaszolt határozat kritikájához, inkább öncélú gyalázkodásnak tekinthetők”.
30

 

Ezt fogalmazta meg a Fővárosi Ítélőtábla, kimondva, hogy „a véleménynyilvánítás 

kereteit az újságíró akkor lépi túl, ha a használt kifejezések indokolatlanul sértőek, 

gyalázkodóak, azaz, ha a sértő nyilatkozat célja kizárólag maga a sértés”.
31

 Mint láttuk, 

a kizárólagos sértési szándék a strasbourgi esetjogban sem élvez védelmet, és a BVerfG 
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 IV/1270/2014. [72] 
29

 Tröndle/Fischer 1219. o. 
30

 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.436/2012/8.  
31
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sem védi az olyan közlést, ahol nem a tárgyban való megnyilatkozás, hanem a személy 

diffamálása áll előtérben (Schämhkritik)
32

.  

5. Végül, olyan megközelítéssel is találkozhatunk harmadfokú határozatban, ahol a 

ténybeli alap hiányára vezetik vissza a gyalázkodó jelleget: „a közszereplőnek tűrni kell 

az akár kirívóan sértő, de ténybeli alapokat nem nélkülöző és ezért gyalázkodónak nem 

tekinthető kifejezéseket”.
33

 

Látható tehát, hogy a gyalázkodás bevett mércének tekinthető a bírói gyakorlatban, 

melyet immár a 13/2014. (IV.18.) AB határozat is legitimál. Ennek ellenére a 

gyalázkodás mibenlétének meghatározása korántsem egyszerű. A strasbourgi esetjogra 

és az alkotmányos követelményre is figyelemmel azonban biztosan jó nyomon járnak 

azok a bíróságok, amelyek a mércét az emberi méltóság magjának megsértésével, illetve 

a közlés öncélúságával hozzák kapcsolatba. 
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*** 

SOME THOUGHTS ON THE INTERPRETATION OF INSULT IN CRIMINAL 

LAW 

 

It is widely accepted that criticism cannot be punishable; nevertheless criminal law 

never tolerated insult, which always constituted crime under Hungarian criminal law. 

This is in line with the case law of the European Court of Human Rights, which also 

emphasises that a clear distinction must be made between criticism and insult. If the 

sole intent of any form of expression is to insult, an appropriate punishment would not, 

in principle, constitute a violation of Article 10 § 2 of the Convention. In its landmark 

decision of 1994 the Hungarian Constitutional Court held that a value judgement 

capable of offending the honour of an authority, an official person or a politician acting 

in public, and expressed with regard to his or her public capacity is not punishable 

under the Constitution. However, most of the criminal courts did not follow the 

constitutional requirement and maintained that insults are punishable. Article IX para. 

(4) of the fourth Amendment of the Fundamental Law of Hungary stipulates that the 

right to freedom of speech may not be exercised with the aim of violating the human 

dignity of others. It evoked vivid debates whether this provision means change in the 

constitutional approach. The Constitutional Court answered this question in its decisions 

of 2014. The new standard set out in the decisions 7/2014. (III.7.) and 13/2014. (IV.18.) 

is closer to the interpretation of the criminal courts. Beside the above problems the 

study focuses on the question what is insult, because the judgments reveal that different 

criminal courts have different understanding of this concept. 

 

 


