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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGÁNAK 

AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI  
 

 

 

Kiss Barnabás: 

A véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság megengedett korlátozásának 

típusai és értékelési szempontjai 
 

 

 

1. Bevezető 

 

A véleménynyilvánítás szabadsága kiemelkedő jelentőséggel bír a demokratikus társadalmak 

életében. Egyrészről úgy tekintünk rá, mint a demokrácia és a demokratikus közvélemény 

alapjára, ugyanakkor alapvető feltételét képezi a haladásnak és az emberi önmegvalósítás 

lehetőségének. Ily módon meghatározó fontossággal bír a véleményalkotás szabadsága, az 

információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadsága, a sajtószabadság, továbbá a 

jog, hogy a közvélemény sokoldalúan tájékozódhasson, például az információkhoz való 

legszélesebb körű hozzáférésen keresztül. 

 

Az is általánosan elismertnek tekinthető, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága különleges 

helyet foglal el általában az emberi-, illetve alapjogok, de ezeken belül is az ún. kommunikációs 

jogok rendszerében: ezek „anyajoga”, többféle szabadságjog forrása. Ide tartozik a 

sajtószabadság (amely ma már felöleli valamennyi médium szabadságát) és az 

információszabadság is, amely magában foglalja az információ megszerzésének jogát és a 

terjesztésének szabadságát egyaránt. Tágabb értelemben a véleménynyilvánítás szabadsága más 

szabadságjogokkal is összefüggésbe hozható. Közvetlen kapcsolata van az egyesülési és 

gyülekezési joggal, a tudományos kutatás, a művészeti alkotás és az oktatás szabadságával, és 

ezek mellett a lelkiismereti és vallásszabadsággal is. 

 

Kiemelést igényel, hogy a jogi dokumentumokban és az irodalomban is változatos képet mutat az 

a szóhasználat, amely a szabad kommunikációt, szabad szólást biztosítani hivatott 

véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságával kapcsolatban tapasztalható. Igen gyakorinak 

tekinthető a „szólásszabadság”, a „kifejezés szabadsága”, és a „gondolat kifejezésének 

szabadsága” megjelölés is a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban. 

 

Az is közismert, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút, a vele kapcsolatos jogok 

gyakorlása különleges kötelességekkel és felelősséggel jár, és ennél fogva a demokratikus 

társadalmakban különféle – törvényben meghatározott – korlátozásoknak vethető alá. Már az 

Ember és Polgár Jogainak Nyilatkozata (1789) 11. cikkében is rögzítették, hogy minden polgár „a 

törvényben megállapított minden esetben felelős azért, ha visszaél a szabadsággal”. 

 

Miután a véleménynyilvánítás szabadságának lényegéről és annak korlátozásáról is már számos 

kitűnő munka született, ehelyütt – a normatív szabályozás legfontosabb elemeinek felvázolása 
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után – csupán arra teszünk kísérletet, hogy röviden bemutassuk azokat a megközelítési 

lehetőségeket és értékelési szempontokat, amelyek a jogirodalomban a legutóbbi évtizedekben 

felszínre kerültek a szabad kommunikáció megengedett korlátozása vonatkozásában. 

 

 

2. A véleménynyilvánítás korlátozásának normatív szabályozása nemzetközi emberi jogi 

dokumentumokban 
 

A nemzetközi dokumentumok sorában elsőként az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) 

definiálta a vélemény és a kifejezés szabadságát. A 19. cikk értelmében: „Minden személynek 

joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy 

véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, 

átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.” 

 

A Nyilatkozat e szabadság tekintetében is a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt ún. általános 

klauzulát rendelte alkalmazni a korlátozás legitim mércéjeként, vagyis senki sem vethető alá más 

korlátozásnak, „mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és 

tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, 

közrendje és általános jóléte jogos követelményének kielégítése érdekében megállapít.” 

 

1966-ban a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kötelező jogi erővel 

pontosította a Nyilatkozat rendelkezését a véleménynyilvánítás szabadsága kérdésében, és kitért a 

vele kapcsolatos jogok speciális korlátozásának törvényes kereteire is. Az Egyezségokmány 19. 

cikke a következő rendelkezéseket tartalmazza: 

 

„1. Nézetei miatt senki sem zaklatható. 

2. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra; ez a jog magában foglalja 

mindenfajta adat és gondolat határokra való tekintet nélküli – szóban, írásban, nyomtatásban, 

művészi formában vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő – keresésének, 

megismerésének és terjesztésének a szabadságát is. 

3. Az e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása különleges kötelességekkel 

és felelősséggel jár. Ennélfogva az bizonyos korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban csak 

olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít és amelyek 

a) mások jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben tartása, illetőleg 

b) az állambiztonság vagy a közrend, a közegészség vagy a közerkölcs védelme érdekében 

szükségesek.” 

 

Kiemelést igényel, hogy a PPJNE más jogok esetében a korlátozás legitim céljainál elsőként a 

közérdekű okokat nevesítette, a 19. cikkben ezzel szemben sorendben először jelölte meg mások 

jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben tartását. 

 

A 20. cikkében az Egyezségokmány újabb két konkrét korlátot állít fel a szabad 

véleménynyilvánítással kapcsolatban:  

„1. Minden háborús propagandát törvényben kell megtiltani. 

2. Törvényben kell megtiltani a nemzeti, faji vagy vallási gyűlölet bármilyen hirdetését, 

amely megkülönböztetésre, ellenségeskedésre vagy erőszakra izgat.” 
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Az 1950-ben elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE, Egyezmény) a nemzetközi 

egyezmények sorában időrendben elsőként utalt a szabadságokkal együtt járó kötelezettségekre 

és felelősségre. Az Egyezmény 10. cikke szerint: 

 

„1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a 

véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének 

szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 

beavatkozhasson. Ez a cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió, televízió vagy mozgókép 

vállalatok működését engedélyezéshez kössék. 

2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben 

meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak 

vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a 

nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a 

közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas 

értesülés közlésének megakadályozása vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának 

fenntartása céljából”. 

 

A rendelkezés kapcsán több dolog is külön figyelmet érdemel. Egyrészt a cikk külön deklarálja 

az ún. információszabadságot is, az információk és eszmék megismerésének és közlésének 

szabadságát. Megtiltja a rendelkezés továbbá a hatósági beavatkozás lehetőségét, vagyis a 

cenzúra alkalmazását. Harmadsorban nagy részletességgel szabályozza az egyezmény azokat a 

megengedett korlátozási célokat, amelyek egy demokratikus társadalomban szükségesek, részben 

bizonyos „közérdekek”, vagy mások jogainak védelme céljából. Az EJEE nem nevesíti 

ugyanakkor önállóan a sajtószabadságot, de természetesen az is védelemben részesül a 

véleménynyilvánítás szabadságának részeként. A cikk tartalmát ez esetben is az Emberi Jogok 

Európai Bírósága (EJEB) esetjoga tárta fel az elmúlt évtizedek során. 

 

A nemzetközi normák idézését – időrendi sorrendben – az Európai Unió Alapjogi Chartájával 

(2000) zárjuk. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével egyidőben (2007) jogi kötelező erőt 

elnyerő rendelkezések között a 11. cikkben három kommunikációs jog is megfogalmazásra 

került: (i) véleménynyilvánítás szabadsága, (ii) információszabadságról, (iii) a tömegtájékoztatás 

(média) szabadsága. 

 

„11. cikk: A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága 

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában 

foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és 

közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá 

országhatárokra való tekintet nélkül. 

(2) A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.” 

 

A Charta 51. cikke értelmében (alkalmazási kör) a szabályok címzettjei „az Unió intézményei, 

szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.” 

 

A Charta a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadsága tekintetében is az 52. cikke (1) és (2) 

bekezdéseiben megfogalmazott általános, ún. szükségességi – arányossági tesztet rendeli 

alkalmazni a „korlátozások korlátozására”. Ezek a feltételek: (i) a törvényi előírás, (ii) a jogok 

lényeges tartalmának tiszteletben tartása, (iii) az arányosság figyelembe vétele, (iv) a korlátozás 
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elengedhetetlensége (szükségesség), továbbá (v) ha az előbbiek célja „az Unió által elismert 

általános érdekű célkitűzések” vagy „mások jogainak és szabadságainak védelme.” 

 

A Charta kapcsán azonban említenünk kell, hogy az európai kontinensen emberi jogvédelmi 

párhuzamosságok állnak fenn, érzékelhető egyfajta konvergencia. Az ún. Luxembourg-

Strasbourg korridor
1
 kapcsán továbbá annak említése is fontos, hogy a Charta magyarázata 

(2007) szerint „[a]z 52. cikk (3) bekezdése értelmében e jog tartalma és alkalmazási köre azonos 

az EJEE-ben biztosítottakkal. A korlátozások, amelyeknek e jog alávethető, ezért nem 

haladhatják meg az EJEE 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott korlátozásokat, nem 

érintve azokat a korlátozásokat, amelynek az uniós versenyjog vetheti alá a tagállamoknak az 

engedélyezési szabályok bevezetésére vonatkozó, az EJEE 10. cikke (1) bekezdésének harmadik 

mondatában említett jogát.” 

 

 

3. A véleménynyilvánítás szabadsága korlátozásának fontosabb szabályai Magyarországon 

 

A következőkben a véleményszabadság hazai szabályozásának részleteivel foglalkozunk. Az 

Alaptörvény hatálybalépéséig a vélemény- szólás- és sajtószabadság alkotmányi szabályozása 

érte meg a legtöbb változtatást Magyarországon. Ilyen alkotmánymódosításra öt alkalommal 

került sor. Az is figyelemre méltó, hogy az Alaptörvény hatályos szövege maga is két módosítás, 

a 2013-ban végrehajtott negyedik és ötödik alaptörvény-módosítás eredményeként jött létre.
2
 

 

Az Alaptörvény IX. cikke a következőképpen rendelkezik: 

 

„(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. 

(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a 

demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. 

(3) A demokratikus közvélemény kialakulásához választási kampányidőszakban szükséges 

megfelelő tájékoztatás érdekében politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték 

nélkül, az esélyegyenlőséget biztosító, sarkalatos törvényben meghatározott feltételek mellett 

közölhető. 

(4) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi 

méltóságának a megsértésére. 

(5) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a 

nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez 

tartozó személyek – törvényben meghatározottak szerint – jogosultak a közösséget sértő 

véleménynyilvánítás ellen emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt 

érvényesíteni. 

(6) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac 

felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.” 

 

                                                 
1
 A Luxembourg-Strasbourg korridor kifejezést Szalayné Sándor Erzsébet használja, L. Dr. Habil Szalayné Sándor 

Erzsébet: Uniós jog Strasbourgban – a koherens alapjogvédelem új rendje Európában. Scientia Iuris. Magyar-

Román Jogtudományi Közlöny (Kolozsvár), 2011/3-4., 97.o. 
2
 Lásd erről Kiss Barnabás: A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága. In: Tóth Judit (szerk.): Alkotmányjog II. 

Alapjogok és emberi jogok. Jurisperitus Kiadó, Szeged, 2018. 112–114. o. 
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Kiemelést igényel, hogy az Alaptörvény IX. cikk (4) és (5) bekezdésében speciális, külön is 

kiemelt védendő érdekeket rögzít a véleménynyilvánítás szabadsága gyakorlásának korlátozására. 

Ettől függetlenül természetesen erre az alapvetőjogra is alkalmazni kell az I. cikk (3) 

bekezdésében megfogalmazott általános alapjog-korlátozási szabályt, az ún. szükségességi – 

arányossági tesztet. Ennek értelmében: 

 

„Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető 

jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a 

feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges 

tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.” 

 

A véleménynyilvánítás, különös tekintettel a szólás és a sajtó szabadsága korlátozásának törvényi 

szintű szabályozása kérdésében elsőként a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 

szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) említendő. 

 

Az Smtv. elsőként „A sajtó szabadsága” elnevezésű III. címében rendelkezik korlátozásról. A 4. 

§ (3) bekezdése értelmében a „sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt 

vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat 

mások személyiségi jogainak sérelmével.” 

 

A sajtó kötelezettségeiről szóló VI. címben a 14. § újabb két érdeket, illetve értéket részesít 

védelemben. A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell 

tartania az emberi méltóságot. A (2) bekezdés értelmében pedig tilos a megalázó, kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása. A sort a 16. 

§ folytatja, amely szerint a médiatartalom nem sértheti az alkotmányos rendet. A 17. § megtiltja 

egyrészről a gyűlöletkeltésre másrészről pedig a kirekesztésre alkalmas olyan médiatartalmak 

közzétételét, amelyek „valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség, 

vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség” ellen irányul. A 19. § részletezi 

azokat a szabályokat, amelyek a kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmével 

kapcsolatosak. Az ún. lineáris médiaszolgáltatásban megtiltja olyan médiatartalom közzétételét, 

amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, 

különösen azáltal, hogy pornográfiát, vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz. 

Az Smtv. 20. §-a a kereskedelmi közleményeket illetően tiltja a vallási vagy világnézeti 

meggyőződést sértő, illetve olyan közlemények közzétételét, amelyek valamilyen az egészségre, 

a biztonságra, vagy a környezetre ártalmas magatartásra ösztönöznek. 

 

A véleménynyilvánítás és a szólás, valamint a sajtó szabadsága korlátozhatóságát szabályozó 

normák körében másodikként a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 

évi CLXXXV. törvény (Mttv.) említendő. 

 

Az Mttv. 9–11. §-aiban részletezi az Smtv. gyermekek és kiskorúak védelmével kapcsolatos 

rendelkezései alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatói kötelezettségeket. A 14. § előírja, hogy a 

vallási, hitbeli vagy más világnézeti meggyőződést esetlegesen sértő, az erőszakos vagy más 

módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások médiaszolgáltatásban történő 

bemutatása előtt a nézők vagy hallgatók figyelmét erre a körülményre fel kell hívni. 
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Az Mttv. a médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közleményekre is alkalmazni rendeli az 

Smtv. 20. §-ban foglalt rendelkezéseket, de a 24. §-ban újabb tilalmak is megfogalmazásra 

kerültek a reklám területén. Ezek a következők: 

 

• nem sértheti az emberi méltóságot (a.); 

 

• nem tartalmazhat és támogathat hátrányos megkülönböztetést (b.); 

 

• kiskorúak védelme (c.-f.); 

 

• nem fejezhet ki vallási, lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződést (g.); 

 

• nem sértheti nemzeti jelkép méltóságát, vagy vallási meggyőződést (h.). 

 

A tanulmány eddigi részében azok a nemzetközi és hazai jogi normák kaptak szerepet, amelyek 

általában korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát, de ezek közül elsősorban az 

információk, eszmék és vélemények kinyilvánítóit, mindenekelőtt a sajtót (médiát) korlátozó 

rendelkezések kerültek előtérbe: Az információszabadság ugyan része a véleménynyilvánítás 

szabadságának, a kommunikációs jogok egyike, de nem tekinthető klasszikus szabadságjognak. 

Itt más megközelítésre van szükség, hiszen ez esetben az állam nem puszta tartózkodásra köteles, 

hanem éppen ellenkezőleg, aktív tevékenységével biztosítania kell a közérdekű adatokhoz, 

információkhoz való hozzáférést a közügyek átláthatóságának biztosítása érdekében. Ilyen 

alapállásból kiindulva természetesen más módon vetődik fel az információszabadság 

korlátozhatóságának kérdése is. Itt tehát arról van szó, hogy az állam, illetve a közszféra szereplői 

– döntően közérdekű célokból, állami, illetve társadalmi érdekből – mikor tagadhatják meg a 

közérdekű adatokhoz, információkhoz való hozzáférést. 

 

Az információszabadságról szóló hatályos rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

tartalmazza. A témánk szempontjából releváns szabály az információszabadság korlátozása 

kérdésében a következő: 

 

„27. § (1) A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített 

adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat. 

(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták 

meghatározásával – törvény 

a) honvédelmi érdekből; 

b) nemzetbiztonsági érdekből; 

c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében; 

d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből; 

e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; 

f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel; 

g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel; 

h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel 

korlátozhatja.” 

 

Az információszabadságnak korlátot szab továbbá az üzleti titok is, amelynek védelméről 2018. 

évi LIV. törvény rendelkezik. 
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4. A véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság korlátozásának tipizálása a 

jogirodalomban 

 

A jogkorlátozás legitim céljait illetően legáltalánosabban bizonyos közérdekek (állam-, nemzet- 

vagy közbiztonság, közerkölcs, közegészség stb.) vagy mások jogainak és szabadságainak 

biztosítása vehető számításba, bár ezek sorrendje a különböző dokumentumokban egymást 

váltja.
3
 A „szükségesség” vizsgálatakor az Alkotmánybíróság már tevékenysége első éveiben 

világossá tette, hogy a jogkorlátozási célok nem egyenrangúak.
4
 Ez az álláspont legelőször 

világos formában éppen a vélemény szabadságával kapcsolatban jutott kifejezésre. A 30/1992. 

(V. 26.) AB határozat megállapította: „A vélemény szabadságával szemben mérlegelendő 

korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére és 

védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen valamely „intézmény” 

közvetítésével véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában a tárgya (pl. a 

köznyugalom).” Az Alkotmánybíróság gyakorlata ezt követően ezt a rangsort követte egyéb 

esetekben, más alapjogok tekintetében is. Megállapítható tehát, hogy elvont közérdek sosem 

szolgálhat alapjául olyan mértékű korlátozásnak, mint amit mások alapvető jogainak védelme 

indokolhat. A túl általános mércékkel szemben az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy ezek csak 

akkor használhatók jogkorlátozás indoklására, amennyiben konkrét alanyi jogok sérelmével 

járnak, vagy azzal fenyegetnek. 

 

Általánosnak tekinthető a jogirodalomban, hogy a legitim védendő érdekek négy csoportját 

különítik el a demokratikus jogrendszerekben az állami korlátozás igazolására.
5
 

 

• Az állam érdekeinek védelme. Ide sorolható az alkotmányos rend védelme, az állam külső 

és belső biztonsága, és az állami (nemzeti) szimbólumok védelme. Ezek az érdekek az ún. 

politikai beszéd korlátozására szolgálnak alapul. 

 

• A társadalom egészének érdekei. Ilyenek lehetnek a közerkölcs, közrend, köznyugalom, 

közegészség és a kiskorúak védelme 

 

• Egyes (sérülékeny) társadalmi csoportok érdekei. Ebbe a körbe tartoznak a különböző 

kisebbségekhez tartozók diszkriminációját tiltó szabályok, illetve a gyűlöletkeltés és 

kirekesztés tilalma a vallási és egyéb közösségek ellen. A különböző társadalmi 

csoportokkal szembeni megnyilvánulásokat szokás „gyűlöletbeszédnek” nevezni, bár 

ebbe a körbe a közösség elleni uszítás mellett egyéb cselekmények is bevonhatók. 

 

• Az egyén érdekeinek, méltóságának védelme. Ide sorolhatók mindazok a korlátok, 

amelyek az egyének méltóságát és magánszféráját védelmezik. Beletartoznak a 

személyiségi jogok, a becsület és jó hírnév, a magán- és üzleti titkok, továbbá a szerzői 

jogok védelme. 

 

                                                 
3
 Lásd erről: Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása és a közérdek. In: Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és 

közigazgatás. MTA JTI, Budapest, 2008. 169–182. o. 
4
 U.o. 180. o. 

5
 L. Halmai Gábor: A véleményszabadság korlátozása. In: Halmai – Tóth (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2003. 456–488. o. és a legújabb irodalomból: Simon Éva: Véleménynyilvánítás szabadsága. In: Lamm 

Vanda (szerk.): Emberi Jogi enciklopédia. HVG–ORAC, Budapest, 2018. 729–734. o. 
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Az első két érdekcsoport közös eleme, hogy azokban a „közérdekek” (az állam és a társadalom 

érdekei) játszanak meghatározó szerepet, míg az utóbbi két érdekkörnél az egyének és 

közösségek jogai és méltósága dominálnak. Kiemelést igényel, hogy a sorrend nem jelent 

értékbeli rangsorolást a különböző érdekek között. Azt azonban hangsúlyozni szükséges, hogy 

mind az EJEB mind pedig az egyes demokratikus jogrendszerek kiemelt védelemben részesítik a 

politikai véleményeket, tehát csak igen kivételes esetekben engedik meg a politikai jellegű 

vélemények korlátozását. 

 

Elvi jelentősége kapcsán külön fel kell hívni a figyelmet a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat 

néhány megállapítására a véleménynyilvánításnak a büntetőjog eszközeivel való 

korlátozhatósága tárgyában az emberi méltósághoz és a jó hírnévhez való jogra tekintettel. Az 

Alkotmánybíróság az EJEB gyakorlata alapján abból indult ki, hogy a véleménynyilvánítás 

szabadsága megilleti az olyan gondolatokat is, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy 

aggodalmat keltenek. Az Európai Egyezményben meghatározott lehetséges korlátokat szűken 

kell értelmezni, továbbá, hogy a kritika megengedhetőségének határai valamennyi közszereplő 

esetében tágabbak, mint magánszemélyek tekintetében. 

 

A véleménynyilvánítás szabadsága tehát csak kisebb mértékben korlátozható a közhatalom 

gyakorlóinak védelmében. A határok megvonásával azonban különbséget kell tenni értékítélet és 

tényközlés tekintetében. Míg az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme az 

értékítéletekben megnyilvánuló véleményszabadság külső korlátja lehet, fokozott alkotmányos 

védelmet élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények 

ütközésében kapnak hangot. 

 

Más megítélés alá esnek a tényállítások, mivel azok valóságtartalma vizsgálat alá vehető. Így a 

valótlan, hamis tényállítás nem kaphatja meg a véleménynyilvánítás szabadságának teljes körű 

védelmét. Ez a szabadság nem terjed ki tehát a becsületsértésre alkalmas valótlan tények 

közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy tudatában van a közlés valótlanságának, vagy 

foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna a tények 

valóságtartalmának vizsgálata, de azt elmulasztotta. 

 

A korlátozás lehetőségének elméleti vizsgálata körében még egy általános kérdésre hívjuk fel a 

figyelmet a gyűlöletbeszéd jogi szabályozása területén.
6
 Két fogalom, két rivális koncepció 

állítható ugyanis szembe egymással, egyrészt a szólás (a) tartalmi, másrészt pedig a (b) 

kontextuális alapú korlátozása. Az első jellemzően Európához, az utóbbi pedig az Egyesült 

Államokhoz köthető. A tartalmi korlátozás értelmében, bizonyos tartalmú kinyilatkoztatások, 

közlések tilosak, függetlenül azok elhangzásának, megjelenésének körülményeitől. 

 

Ad (a) a tartalmi tiltás lehet általános jellegű, amikor bizonyos típusú megnyilatkozásokat 

tiltanak. Ilyen jellegű a faji, etnikai, nemzeti, vallási, nemi vagy más társadalmi csoportokkal 

szembeni sértő, gyűlöletkeltő vagy kirekesztő szólás tiltása. A tiltás vonatkozhat emellett 

speciális, konkrét tartalmakra. Ilyen hazánkban az önkényuralmi jelképek használatának tilalma, 

a nemzeti jelképek (címer, zászló, himnusz) becsmérlése, és az önkényuralmi rendszerek 

bűneinek nyilvános tagadása. 

                                                 
6
 Lásd erről: Tóth Gábor Attila: A jogok törvénye. Értekezések az alkotmányos szabadságról. Gondolat Kiadó, 

Budapest, 2014. 196–201. o. 
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Ad (b) a kontextuális korlátozás nem ismer el eleve tiltottnak bizonyos tartalmakat, hanem a 

közlés konkrét körülményeitől teszi függővé a jogi fellépés lehetőségét. Ilyen mérlegelésre 

érdemes körülmény lehet a közlés helye, módja, ideje, a címzettek, illetve a hallgatóság köre. 

Mérlegelni kell adott esetben a szólás lehetséges hatását, vagyis, hogy a közlést követi-e 

jogsértés, netán erőszak. A gyűlöletbeszéd korlátozható továbbá olyan indokkal is, hogy a szólás 

mások megfélemlítésére, megalázására irányul. Hangsúlyozni szükséges, hogy a tartalmi és a 

kontextuális beavatkozás
7
 látszólag egyszerű fogalmi elhatárolása mellett, a gyakorlati 

alkalmazás következetes és ésszerű megvalósítása rendkívül nehézkes. „Sőt, azt is mondhatjuk, 

hogy az európai tapasztalatok szerint tisztán tartalmi tilalom vagy nem működik, vagy abszurd 

eredményekkel jár.”
8
 

 

Zárógondolatként számos alapjogi és médiajogi munka tanulságai alapján megállapíthatjuk, hogy 

a véleménynyilvánítás, a sajtó, általában a média legitim korlátozása, az állami beavatkozás 

helyes mértékének kialakítása talán minden más alkotmányos jognál nehezebb feladat. A digitális 

korban és az internet világában pedig úgyszólván lehetetlen az információhoz való hozzáférés és 

a szabad kommunikáció optimális szabályozását kialakítani. 

                                                 
7
 A gyűlöletbeszéd egyes online formáinak az ENSZ ún. rabati akciótervének „küszöbtesztje” alapján történő 

korlátozásáról lásd ezen kötet hasábjain: Sulyok Márton: „Gyűlöllek – bárhol légy – alacsony tömeg” – Küzdelem az 

online gyűlöletbeszéd ellen az Európai Unióban – kihívások és lehetőségek 
8
 Tóth G. A. 2014, 198. o. 


