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Miniszteri köszöntő 

 

„Ha tőlem függne, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem sza-

bad!” – mondta Deák Ferenc, és ha mindenki megfelelne ennek az egy mondatnak, 

akkor ez a kötet nagyon rövid lenne. William Blackstone angol jogtudós ugyanezt úgy 

fogalmazta meg, hogy bárki jogosult arra, hogy gondolatait nyilvánosságra hozza, en-

nek a jognak a korlátozása ellentmond a sajtószabadság elvének – ám ha valaki helyte-

len, félrevezető vagy illegális dolgot közöl, azért vállalnia kell a felelősséget.  

Csakúgy, mint a hagyományos média esetében, a közösségi médiában is tanúi lehe-

tünk annak, hogyan próbálnak befolyásolni bennünket sokszor álhírek, álprofilok gyár-

tásával. Felnőtt egy olyan generáció, amely már nem azt fogadja el valónak, amit a 

tudomány szereplői tapasztalás útján annak tartanak, hanem amit elég sokan osztanak 

meg a negyedik hatalmi ág, a sajtó közösségi média által felerősített felületén. A véle-

ménynyilvánítás szabadsága az online térben abban különbözik a hagyományos médi-

ától, hogy a sajtó munkatársain túl, akiket még köt az újságírói etika, a társadalom bi-

zonyos tagjai, akik elég követővel rendelkeznek, aktívan alakíthatják egész közösségek 

felfogását. Ez pedig speciális felelősséget ró rájuk, és az államokra pedig azt a feladatot, 

hogy ezt a szabadságot, csakúgy mint a hagyományos médiánál, keretek között tartsák. 

A médiajog és ezen belül is a közösségimédia-jog a legdinamikusabban fejlődő jogággá 

nőtte ki magát az utóbbi évtizedben. Szinte naponta jelennek meg új funkciók, appliká-

ciók és platformok, amelyek nem férnek bele az eddigi szabályozási rendszerbe. Az ol-

vasó jelen kötettel egy olyan alapos és hiánypótló művet tart a kezében, illetve olvas 

okoseszközén, amely a személyiségi jogok érvényesülését vizsgálja az online térben. 

A kötet az utóbbi két évtized legátfogóbb és legaktuálisabb képét adja a személyiségi 

jogok, az adatvédelem és a szerzői jogok közösségi médiával kapcsolatos fejlődésének 

a magyar, de bátran kijelenthetjük, hogy az egyetemes jogirodalomban. A magyar sza-

bályozáson kívül még 23 másik ország közösségi médiával kapcsolatos szabályrend-

szerét veszi górcső alá, hasonlítja össze a hagyományos médiával, kínál új szabályozási 

irányokat, elemzi a jogelméletet, a joggyakorlatot, valamint a jogérvényesítés eszközeit. 

A tanulmánykötetben helyet kapott 16 európai uniós tagállam, de a részletes elemzések 

kiterjednek a tengerentúli, ázsiai és az EFTA-tagállamok szabályozásaira is. A kötet egy 

össz-kárpát-medencei együttműködés eredménye, hiszen a miskolci, budapesti, debre-

ceni, győri, pécsi, szegedi egyetemek, kutatóközpontok munkatársai mellett a kolozs-

vári és az ungvári jogi egyetemek tanárai is részt vállaltak szerzőként abban, hogy a 

nemzeti és az EU-s joganyag bemutatásán túl az olvasó megismerhesse az Európai Unió 

Bírósága és az Európai Emberi Jogi Bíróság közösségi médiával kapcsolatos ítéleteit, 
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valamint a vonatkozó nemzeti hatóságok, ombudsmanok munkáját is. Az elsődleges jog-

források ismertetését történeti visszatekintés, valamint az egyes országok alkotmányos 

berendezkedésének és a személyiségi jogok alkotmányos garanciáinak bemutatása 

előzi meg, így gyorsan érthetővé válik az adott ország médiaszabályozásának logikája, 

a számtalan jogeset pedig könnyen befogadhatóvá teszi a magyartól sokszor gyökere-

sen eltérő megoldásokat. Ilyenek a svéd média-ombudsman intézménye, a finn blasz-

fémia büntetőjogi tényállása, a Nagy Kínai Tűzfal és szociális kreditrendszer, a képe-

sítés nélküli japán bírók vagy az, hogy a rágalmazás és becsületsértés egyes országok-

ban büntetőjogi, míg másoknál polgári jogi kategória. A tanulmányok a történeti mun-

kák bemutatásán túl leginkább az elmúlt két évtized jogirodalmát dolgozzák fel, külö-

nös tekintettel a 2020-ban történt eseményekre, hiszen egyaránt megtalálhatóak benne 

a Trump amerikai elnököt érintő közelmúltbeli közösségimédia-platformok általi cen-

zúra esetei, valamint az elmúlt évet meghatározó világjárvány kikényszerítette virtuális 

megoldások és fejlesztések. 

A közösségi média általános és hagyományosnak tekinthető kérdésein túl (definíciója, 

fajtái, a szabályozási modellek, a soft law és az önszabályozás, a magatartási kódexek, a 

joghatóság, az adatvédelem stb.), a kötet nagy hangsúlyt helyez az új tendenciákra is (ál-

hírek, deep-fake videók, a kommentekért való felelősség, a videómegosztók reklámtevé-

kenysége, a big data kérdésköre). Az igazi újítás azonban az a széles körű kitekintés, 

amelyet a 24 tanulmány kínál az olvasónak. Többféle összehasonlításban tárulnak elénk 

a nemzeti sajátosságok tükrében a következő kérdések: a) a nyilvánosság és a vélemény-

nyilvánítás szabadságának értelmezése; b) a személyiségi jogvédelem szabályainak ér-

vényesülése (az emberi méltóság, a becsület, a jó hírnév és a képmás oltalma); c) a ma-

gánélethez való jog és a személyes adatok védelme; d) adatvédelem és titokvédelem;  

e) a közéleti szereplők és influenszerek felelőssége; f) jogkövetkezmények és a jogérvé-

nyesítés eljárási kérdései; valamint g) a közösségi média helyi alternatívái (amelyek kö-

zül különösen a lengyel, a japán, valamint az olasz versenytársak jelentősek). 

Számos példa szemlélteti, hogy hogyan idomul a jog a technikai fejlődéshez.  

Az Egyesült Királyságban ilyen az a bírói gyakorlat, amely kiemeli, hogy a bíróságnak 

a jogvita eldöntése során a közösségi média felhasználó szemével kell látnia, és figye-

lembe kell vennie az internetes generáció felületesebb olvasási szokásait is. A jogsértés 

akkor is megvalósul, ha később törlik azt, hiszen az internet világában sokszorosan érvé-

nyesül „a szó elszáll, az írás megmarad” alapigazsága. Ehhez kapcsolódik az elfeledte-

téshez való jog kikényszerítésére vonatkozó számos nemzetközi példa is, amely az inter-

neten tárolt adatok örökkévalóságát igyekszik megtörni. A kínai internetes bíróságok és 

mesterséges intelligenciával eldöntött jogviták pedig már a jövőt vetítik előre. 

Az Igazságügyi Minisztériumban működő Digitális Szabadság Bizottság munkájá-

hoz is értékes hozzáadott értékkel bírnak e tanulmányok, hiszen a sokrétű szabályozás 

bemutatásán túl megszívlelendő az a gyakorlat, ahogyan Svájcban foglalkoznak a szü-

lők, nevelők online tudatosságának fejlesztésével annak érdekében, hogy mérsékeljék 
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a virtuális játékokban rejlő veszélyeket, Japánban pedig az, hogy azért bír kisebb jelen-

tőséggel az online magánélet, mert a kultúrájukból következően eleve kevesebb sze-

mélyes adatot osztanak meg a közösségi felületeken. Miniszterként különösen hasznos-

nak találtam a jogállamisági vonatkozású példákat, melyek szerint a holland és a dán 

alkotmányban nem szerepel az emberi méltóság védelme, illetve hogy Olaszországban 

az államfő becsmérlése bűncselekmény. 

A szabályozás bemutatása szükségképpen a közösségi média jelentette problémák-

kal szembesíti az olvasót, azonban a kötetben jócskán találunk pozitív mintákat is. Ter-

mészeti katasztrófák idején például többször bebizonyosodott, hogy hatékonyabb ösz-

szefogást lehet megvalósítani a közösségi média alkalmazásával, mint a hagyományos 

kommunikációs csatornák segítségével. Mint minden technikai újítás, a közösségi mé-

dia is lehet áldás és átok is a társadalom számára. Ez a kötet hozzájárul ahhoz, hogy 

átfogó képet alkothassunk arról, hogy egyes országok hogyan próbálják olyan keretek 

közé szorítani a nyilvánosságnak ezt a legújabb formáját, hogy az emberiség számára 

ne ez utóbbit jelentse. 

 

 

 

       Dr. Varga Judit 

             igazságügyi miniszter 
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I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK – ÁTTEKINTÉS 

 

Bartóki-Gönczy Balázs (3. pont) – Koltay András (4. pont) – 

Papp János Tamás (2. pont) – Sorbán Kinga (1. pont) 

 

 

1. A médiaszolgáltatás és a közösségi média fogalmai, elhatárolása 

1.1. Média-e a közösségi média? 

A Cambridge Dictionary a közösségi médiát1 olyan weboldalakként és számítógépes 

programokként határozza meg, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek az interneten 

keresztül kommunikáljanak és információt osszanak meg egymással számítógép vagy 

mobiltelefon használatával. Ezt a követelményt azonban majdnem minden online felület 

teljesíti, amelyik lehetővé tesz valamilyen felhasználói interakciót (például a tartalom 

megosztását, a kommentelést vagy a „lájkolást”). Az internet szolgáltatásai többnyire 

multifunkcionálisak, ezért nem lehet éles határvonalat húzni a közösségimédia-platfor-

mok (social media platform) és más online platformok között, a szolgáltatási környezet 

folyamatos változása és a technológiai fejlődés gyorsasága miatt pedig nem is biztos, 

hogy érdemes. Azonban elengedhetetlen, hogy szabályozási szempontból egyrészt elha-

tároljuk a közösségimédia-platformokat a hagyományos médiaszolgáltatásoktól, más-

részt elhelyezzük ezeket a szolgáltatásokat az online szolgáltatási térben, harmadrészt 

pedig megkülönböztessük egymástól a közösségimédia-funkcióval rendelkező platfor-

mokat (videómegosztókat, keresőmotorokat, webáruházakat és blogoldalakat).  

 

1.2. Hagyományos média  

A hagyományos médiaszolgáltatások alatt az olyan audiovizuális médiaszolgáltatáso-

kat és sajtótermékeket értjük, amelyek tartalmát a szolgáltató mint szerkesztő határozza 

meg, és amelyeknél a tartalomgyártás a közönségtől független tevékenység. Ebbe a 

körbe a televízió, a lekérhető médiaszolgáltatások, a rádió, a nyomtatott, illetve az on-

line sajtótermékek tartoznak. 

 
  BARTÓKI-GÖNCZY Balázs egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar. 
  KOLTAY András egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Ta-

nulmányok Kar és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 
  PAPP János Tamás doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 
  SORBÁN Kinga tudományos segédmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutató-

központ. 
1  Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-media (2020. 03. 28.). 
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Az Európai Unió (EU) médiaszabályozása a sajtótermékeket és a rádiós médiaszol-

gáltatásokat nem, csak az audiovizuális (azaz a televíziós és a lekérhető audiovizuális) 

médiaszolgáltatásokat szabályozza az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

(AVMS) irányelv2 szabályain keresztül.  

Az irányelvi meghatározás szerint audiovizuális médiaszolgáltatás minden olyan, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 56–57.3 cikkei szerint meghatáro-

zott szolgáltatás, amelynek, illetve amely elválasztható részének elsődleges célja, hogy a 

médiaszolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó műsorszámokat tájékoztatás, 

szórakoztatás vagy oktatás céljából elektronikus hírközlő hálózaton keresztül a közön-

séghez eljuttassa.4 Az EUMSz hivatkozott cikkei azt mondják ki, hogy szolgáltatásnak 

minősül minden, rendszerint díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás, ha az nem tartozik 

az áruk, a tőke és a személyek szabad mozgására vonatkozó rendelkezések hatálya alá.  

A magyar médiatörvény (Mttv.)5 megfogalmazása szerint ezek gazdasági szolgálta-

tások, vagyis ezeket a szolgáltató üzletszerűen, rendszeresen, nyereség elérése érdeké-

ben, gazdasági kockázatvállalás mellett nyújtja. A médiapiacok kétoldalúságából faka-

dóan előfordulhat, hogy egy olyan szolgáltatás, amely a felhasználó számára „ingye-

nes”, mégis gazdasági jellegű. A hirdetők által fizetett díjak, ugyanis szintén a szolgál-

tató bevételét képezik, így e szektorban könnyen elképzelhető olyan konstrukció, 

amelyben a szolgáltató nem előfizetési díjakból, hanem hirdetési bevételekből teremti 

meg a működésének feltételeit, és realizál hasznot. A gazdasági jelleg mellett nagyon 

fontos követelmény, hogy a szolgáltatás célja tájékoztatás, oktatás vagy szórakoztatás 

legyen. Noha ezek a kategóriák meglehetősen tágan értelmezhetők, bizonyos mérték-

ben mégis alkalmasak a médiaszolgáltatások körének lehatárolására. A magánlevelezés 

különböző formái, például a korlátozott számban küldött elektronikus levelek, az olyan 

weboldalak, amelyek csupán kiegészítésképpen tartalmaznak audiovizuális elemeket, 

és a szerencsejáték-szolgáltatások nem minősülnek audiovizuális médiaszolgáltatás-

nak.6 Ahhoz, hogy egy szolgáltató médiaszolgáltatónak minősüljön, az is szükséges, 

hogy a szolgáltatás tárgya műsorszámoknak a közönséghez történő eljuttatása legyen. 

 
2  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszol-

gáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek ösz-

szehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irány-

elv – AVMS) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról. 
3  Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szer-

kezetbe foglalt változata. 
4  AVMS irányelv, 1. cikk. 
5  2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 203. § 40. pont. 
6  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovi-

zuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási ren-

delkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv), (22) pre-

ambulumbekezdés. 
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A közönségre lényegében nyilvánosságként tekinthetünk, vagyis ha a tartalom címzett-

jeinek köre nem határozható meg egyértelműen, és bárkihez eljuthatnak, akkor közön-

ségről beszélünk.  

A szerkesztői felelősség fogalmáról indokolt bővebben is szólni, hiszen ahogyan azt 

a későbbiekben látni fogjuk, a szerkesztés mint tevékenység alapján differenciálhatunk 

a médiaszolgáltatások és a médiaszolgáltatásnak nem minősülő platformszolgáltatások, 

így a közösségi média között. A szerkesztés azt jelenti, hogy a szolgáltató maga állítja 

össze a szolgáltatásában megjelenő tartalmak struktúráját. A szerkesztői döntés az 

AVMS irányelv szerint7, szerkesztői felelősség gyakorlásának keretében rendszeres 

jelleggel hozott, az audiovizuális médiaszolgáltatás napi működéséhez kapcsolódó 

döntés. Az AVMS irányelv a 2018-as módosítását megelőzően a szerkesztői felelőssé-

get úgy definiálta, mint a műsorszámok kiválasztása és összeállítása – televíziós mű-

sorszolgáltatás esetében a műsorszámok időbeli összeállítása, lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatások esetében pedig a műsorkínálat összeállítása – során megvalósuló 

tényleges ellenőrzést.8 E tevékenységéért a szolgáltató felelősségre vonható, tehát ha a 

médiatartalom tartalomszabályozási jellegű, vagy egyéb jogszabályt sért, vele szemben 

a jogszabályban rögzített jogkövetkezmények alkalmazhatók.  

Az audiovizuális médiaszolgáltatások két nagy csoportra bonthatók: lineáris és le-

kérhető médiaszolgáltatásokra. A lineáris, vagyis a klasszikus televíziós szolgáltatás 

minden olyan audiovizuális médiaszolgáltatás, ahol a műsorszámok eljuttatása a kö-

zönséghez előre meghatározott műsorrend alapján, egyirányú kommunikációs csator-

nán keresztül történik. A lekérhető médiaszolgáltatások – például az olyan online vide-

ótékák, mint a Netflix – esetében, a szolgáltató katalógust állít össze, amelyből a fel-

használók egyedi lekérdezés alapján válogathatnak.  

Noha az EU csak az audiovizuális, vagyis a mozgóképek sorozatából álló műsorszámo-

kat tartalmazó9 szolgáltatásokat szabályozza, a „médiaszolgáltatás” kifejezés nem csak 

audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozik. Az Mttv. az audiovizuális szolgáltatásokhoz 

hasonló tartalommal szabályozza a lineáris és a lekérhető rádiós szolgáltatásokat is, 

amelyek hangok sorozatából álló műsorszámokból álló szolgáltatások. Az uniós mini-

mum szabályokon túlmenően, a magyar szabályozás a sajtótermékekre, vagyis az olyan 

gazdasági szolgáltatásokra is kiterjed, amelyek tartalmáért valamely természetes vagy 

jogi személy szerkesztői felelősséget visel, és elsődleges céljuk szövegből, illetve ké-

pekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás 

vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő há-

lózaton keresztül.10 Ilyennnek tekinthetőek a nyomtatott sajtótermékek (napilapok, idő-

 
7  2018-as AVMS irányelv 1. cikk 1. bek. bb) pont. 
8  2010-es AVMS irányelv 1. cikk 1. bek. c) pont. 
9  2018-as AVMS 1. cikk 1. bek. b) pont. 
10  Mttv. 203. § 60. pont; Smtv. 1. § 6. pont. 
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szaki lapok), valamint az online sajtótermékek (internetes újságok, hírportálok). Az on-

line sajtótermékek esetében a szerkesztői tevékenység a tartalmak kiválasztásának és ösz-

szeállításának ellenőrzését, valamint megjelenítését, „beszerkesztését” jelenti.11 Az on-

line sajtótermékektől el kell választani azokat a tartalmakat, amelyeket harmadik szemé-

lyek utólag kapcsolnak a megjelenített hírekhez, cikkekhez (pl. blogbejegyzések, kom-

mentek vagy közösségi modulok). Mivel ezek alapvetően nem a sajtótermék részei, ezért 

a szolgáltató felelőssége nem terjed ki automatikusan ezen tartalmakra. 

 

1.3. A közösségi média meghatározása 

A közösségimédia-platformok definiálására a szakirodalom több kísérletet is tett. Ale-

xandra Gebicka és Andreas Heinemann olyan internetes szolgáltatásokként határozzák 

meg, amelyek lehetővé teszik az egyének számára, hogy nyilvános vagy részben nyil-

vános profilt hozzanak létre egy fórumon, kialakítsák azon felhasználók körét, akikkel 

kapcsolatban állnak, továbbá megtekintsék a saját maguk és a mások által létrehozott 

kapcsolatokat a rendszerben.12 Tarleton Gillespie szerint a közösségimédia-platformok 

azzal a tulajdonságukkal írhatók le a legjobban, hogy interfészt, megjelenési felületet 

biztosítanak az online tér számos szereplője, illetve cselekményeik számára.13 A Face-

book és a WhatsApp összeolvadásával kapcsolatos döntésében az Európai Bizottság e 

platformokat olyan szolgáltatásokként határozta meg, amelyek lehetővé teszik a fel-

használók számára, hogy kapcsolódhassanak, megosszanak tartalmakat, kommunikál-

janak, és kifejezzék magukat online vagy mobilalkalmazásokon keresztül.14 

A szakirodalmi definiálási kísérletek és a bizottsági fogalomalkotás ellenére, a kö-

zösségimédia-platform fogalma még egyetlen uniós normaszövegben sem jelent meg. 

Mivel e szolgáltatások nyújtása az interneten történik, és a világháló része az általuk 

teremtett közösségi tér is, ahol a felhasználók eljuttathatják tartalmaikat a nyilvános-

sághoz, ezeket az online platformok közé soroljuk. Az online platform ugyancsak olyan 

fogalom, amelyet uniós jogforrásban nem találhatunk meg. Az Európai Bizottság on-

line közvetítők, adatok és felhőszolgáltatások szabályozási kérdéseiről tartott nyilvános 

konzultációjának15 egyik fő megállapítása az, hogy az online platform fogalma túl szé-

les, bevezetése és használata pedig csak további szabályozást eredményezne, amely 

 
11  Koltay, 2019: 617. 
12 Gebicka – Heinemann, 2014: 152. 
13  Gillespie, 2010: 359. 
14  Commission Decision of 03/10/2014 declaring a concentration to be compatible with the common 

market (Case No COMP/M.7217 – Facebook/Whatsapp) according to Council Regulation (EC) No 

139/2004. 
15  Results of the Public Consultation on the Regulatory Environment for Platforms, Online Intermedia-

ries, Data and Cloud Computing and the Collaborative Economy. European Commission, https://ec.eu-

ropa.eu/digital-single-market/en/news/results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-

online-intermediaries-data-and (2020. 03. 28.). 
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tovább bonyolítaná az amúgy is komplex szabályozási környezetet.16 A nyilvános kon-

zultáció válaszadói úgy találták, hogy az online platform és a közvetítő szolgáltató fo-

galmai között nagy átfedés van, ezért szükségtelen és indokolatlan újabb fogalommal 

gazdagítani az online szolgáltatások szabályozási hátterét. 

Az Európai Bizottság közleményében17 az online, vagyis digitális platformokat lé-

nyegében a közvetítő szolgáltatókkal (intermediary service provider) azonosítja, pon-

tos definíciót azonban nem ad, csak az ebbe a körbe tartozó szolgáltatásokat listázza. 

A Bizottság közleménye az online platformok közé sorolja az online reklámplatformo-

kat, a piactereket, a keresőgépeket, a közösségi médiát és a kreatív tartalmakat kínáló 

elárusítóhelyeket, az alkalmazásokat forgalmazó platformokat, a távközlési szolgálta-

tásokat, a fizetési rendszereket és a közösségi gazdaság platformjait.18 

 

1.4. A közösségimédia-platform mint közvetítő szolgáltató 

A jelenlegi EU-s szabályozási keretrendszerben az említett közvetítő szolgáltatókat az 

elektronikus kereskedelemről szóló (Eker.) irányelv19 az információs társadalommal ösz-

szefüggő szolgáltatások között szabályozza. Az információs társadalmi szolgáltatás fogal-

mát, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás meg-

állapításáról szóló 98/34/EK irányelv fogalmazta meg, amelyet később a 2015/1535 irány-

elv módosított. Az irányelv ide sorolja az általában térítés ellenében, távolról, elektronikus 

úton, a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatásokat. Ez a definíció 

elég tágan jelöli ki a kereteket, így az online tér legtöbb szolgáltatását magában foglalja.  

A megfogalmazásból következik, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyek akkor sem 

tekinthetők információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak, ha a szolgáltatásnyúj-

tás online elemet tartalmaz. Az irányelv I. melléklete tájékoztató jelleggel felsorolja azokat 

a szolgáltatásokat, amelyek nem minősülnek információs társadalommal összefüggő szol-

gáltatásoknak. Ilyenek a nem távolról, azaz az ügyfél fizikai jelenlétében elektronikus esz-

közökkel nyújtott szolgáltatások, például az orvosi diagnosztikai vizsgálatok, egy katalógus 

megtekintése egy üzlethelyiségben, repülőjegy-foglalás az utazási irodában, valamint 

a játékteremben rendelkezésre bocsátott elektronikus játékok.20 A lista korántsem tel-

jes, Graeme Dinwoodie például kiemeli, hogy az internetkávézók sem minősülnek ilyen 

 
16  Online Platforms: Contrasting perceptions of European stakeholders. European Commission, 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15932 (2020. 03. 28.). 
17  A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Online Platformok és a Digitális Egységes piac. Lehetőség 

és kihívás Európa számára, COM(2016) 288. 
18  Uo. 2. pont. 
19  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az infor-

mációs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes 

jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv – Eker. irányelv). 
20  Uo. I. melléklet 1. pont. 
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szolgáltatóknak, mivel a szolgáltatásnyújtás nem távolról, hanem a felek közvetlen jelenlé-

tével zajlik.21 Az ismertetett fogalom egyik kulcseleme, hogy a szolgáltatás nyújtása, vagyis 

az adatok továbbítása a felhasználó egyedi kérelmére történik.  

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) az internetes közvetítő 

szolgáltatókat olyan szolgáltatókként határozza meg, amelyek harmadik személyek által 

biztosított tartalmakhoz, termékekhez és szolgáltatásokhoz biztosítanak hozzáférést, azo-

kat tárolják, továbbítják és indexálják, illetve internetalapú szolgáltatást kínálnak harma-

dik személyeknek. Az Eker. irányelv az információs társadalmi szolgáltatások között kü-

lön nevesíti a közvetítő szolgáltatások kategóriáját, amelynek három fajtáját különbözteti 

meg, amelyek az egyszerű továbbítás, illetve a gyorsítótár- és a tárhelyszolgáltatások.  

Az Eker. irányelv szerinti egyszerű átviteli szolgáltatást nyújtó szolgáltató olyan szolgál-

tatást nyújt, amely az információnak hírközlő hálózaton keresztüli továbbításából, vagy 

a hírközlő hálózathoz való hozzáférés biztosításából áll. Ilyenek az internetszolgáltatók, 

amelyek fő tevékenysége olyan fizikai infrastruktúra üzemeltetése, amelyen megvalósul-

hat az adatok áramlása. Az internetszolgáltatók tevékenysége főként műszaki jellegű, ide-

tartozik a kapcsolódáshoz szükséges eszközök (modemek, szerverek) telepítése és kar-

bantartása, az IP-címek kiosztása, illetve a folyamatos kapcsolat biztosítása a gerinchá-

lózattal. A gyorsítótárolás átmeneti információtárolás, amelynek célja a későbbi hozzá-

férés gyorsítása. Internetes környezetben ez annyit tesz, hogy a böngésző rögzít bizonyos 

adatokat, így ha a felhasználó később ismét meg akarja tekinteni azokat, nincs szükség 

az újbóli lehívásukra. A gyorsítótótárolás tehát olyan automatikus, közbenső és átmeneti 

tárolás, amely azzal a kizárólagos céllal történik, hogy az információ későbbi továbbítását 

a szolgáltatás igénybe vevői számára, azok kérésére hatékonyabbá tegye.  

Egy-egy új típusú szolgáltatás elterjedésénél időről időre fellángol a vita arról, hogy 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak tekinthető-e avagy sem.  

Az Európai Unió Bírósága (EUB) több esetben is vizsgálta azt, hogy mely szolgáltatók 

minősíthetőek információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó közvetítő 

szolgáltatónak. Az EUB esetjoga szerint, az összetett szolgáltatások minősítésekor 

döntő jelentősége van annak, hogy a vizsgált szolgáltatásrész elválasztható-e a szolgál-

tatás többi funkciójától. Az Uber France ügyben22 az EUB úgy határozott, hogy az 

olyan szolgáltatás, amelynek célja, hogy okostelefonos alkalmazás segítségével a saját 

gépjárművüket használó sofőröket és a városon belüli helyváltoztatást igénylő szemé-

lyeket díjazás ellenében kapcsoljon össze, önmagában megfelel az információs társa-

dalommal összefüggő szolgáltatások fogalmi elemeinek. Rávilágított viszont arra, 

hogy ezt a fajta közvetítői tevékenységet akkor lehet a személyek mozgatásának fizikai 

cselekményét magában foglaló szolgáltatástól elkülönülten kezelni, ha az elválasztható 

 
21  Dinwoodie, 2017: 6. 
22  C-320/16. sz., az Uber France SAS és Nabil Bensalem kontra Tribunal de grande instance de Lille 

ügyben hozott 2018. április 1-jei ítélet. 
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a fő szolgáltatástól. A jelen ügyben az EUB arra jutott, hogy az Uber szolgáltatását nem 

közvetítő szolgáltatásként, hanem közlekedési szolgáltatásként indokolt minősíteni, 

mivel a közvetítő szolgáltatás egy átfogó szolgáltatás egyik része, a szolgáltatás domi-

náns eleme pedig a közlekedési területen nyújtott szolgáltatás, amelyhez elválasztha-

tatlanul kapcsolódik az okostelefonos alkalmazás.  

Az Airbnb Ireland ügyben23 a bíróság úgy határozott, hogy a bérbeadókat és albér-

lőket összekapcsoló elektronikus platform megfelel az információs társadalommal ösz-

szefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fogalmának, és közvetítő szolgáltatónak mi-

nősíthető, mivel a platformon nyújtott szolgáltatás elválasztható az ingatlanügylettől. 

A két szolgáltatás az EUB álláspontja szerint azért választható el egymástól, mert az 

online kínált szolgáltatásrész nem a szálláshelyszolgáltatás azonnali megvalósítására 

irányult, hanem arra, hogy a platform a szállást kereső személyek által megadott krité-

riumok szerint rendszerezett listát állítson össze, ezáltal megkönnyítse a jövőbeli ügy-

letekkel kapcsolatos szerződések megkötését. 

Az Eker. irányelvben felsorolt közvetítő szolgáltatók listája nem zárt. Nemzetközi 

szakpolitikai dokumentumok és a magyar elektronikus kereskedelemről szóló törvény 

(Ekertv.)24 is többféle közvetítő szolgáltatót nevesítenek az uniós normához hasonlóan. 

Az OECD a közvetítő szolgáltatók közé sorolja még a keresőmotorokat és -oldalakat, 

az internetes fizetési rendszereket, valamint azokat az online kapcsolatépítő hálózato-

kat (participative networking platform), amelyek nem maguk gyártják, illetve választ-

ják meg a szolgáltatásukban megjelenő tartalmat.25 Az Európa Tanács Miniszteri Bi-

zottságának ajánlása szintén a közvetítők közé sorolja a keresőmotorokat, a kereske-

delmi jellegű tranzakciókat (köztük az online fizetést) lehetővé tévő szolgáltatásokat és 

az aggregátorokat.26 Magyarországon az Ekertv. szintén a közvetítő szolgáltatók közé 

sorolja a keresőmotorokat és az alkalmazásszolgáltatókat.27 

E szolgáltatások közös jellemzője, hogy az irányelv szabályai szerint, nem viselnek 

közvetlen felelősséget a harmadik személyek által feltöltött jogellenes tartalmakért.  

E korlátozott felelősségi rendszer azon alapult, hogy az irányelv megalkotásakor e szol-

gáltatóknak, funkciójukból adódóan, csak annyi volt a kapcsolatuk a tartalommal, hogy 

azok tárolását, illetve átvitelét pusztán műszaki jellegű tevékenységként biztosították 

anélkül, hogy maguk aktívan beavatkoztak volna a tartalomgyártás vagy -szerkesztés 

 
23  C-390/18. sz., X, YA, Airbnb Ireland UC, Hôtelière Turenne SAS, Association pour un hébergement 

et un tourisme professionnels (AHTOP) és Valhotel kontra Juge d’instruction du tribunal de grande 

instance de Paris ügyben hozott 2019. december 19-ei ítélet. 
24  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs tár-

sadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
25  OECD, 2010: 9. 
26  Recommendation CM/Rec(2018)2 of the Committee of Ministers to member States on the roles and 

responsibilities of internet intermediaries, 4. pont. 
27  Ekertv. 2. § ld) és le) pontok. 
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folyamatába. A tárhelyszolgáltatók tevékenységeinek differenciálódása következtében 

ez az állapot megváltozott, egyes tárhelyszolgáltatók aktív magatartásukkal beavatkoz-

nak az információ áramlásába: szűrik, rendszerezik vagy rangsorolják a feltöltött infor-

mációkat. Ilyen szolgáltatások a közösségimédia-platformok, amelyek a hatályos sza-

bályok szerint tárhelyszolgáltatóknak minősülnek, és fő funkciójuk, hogy harmadik 

személyek tartalmainak – szövegeknek, képeknek, hangok sorozatának vagy akár au-

diovizuális tartalmaknak – biztosítanak helyet. 

 

1.5. A közösségi és a hagyományos média  

A közösségi médiát elsősorban azért szeretjük a hagyományos médiával rokonítani, 

mert a közösségimédia-platformok általában műsorszámoknak és felhasználók által ge-

nerált tartalmaknak biztosítanak megjelenési felületet, azok nyilvánossághoz történő 

eljutását segítik elő, így tevékenységükkel összefüggésben számos olyan kérdés felme-

rül, amelyet korábban a jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak a televízió, a rádió és a 

sajtó vonatkozásában kellett megválaszolnia. Klein Tamás is rámutat, hogy a közösségi 

platformok napjainkban olyan tömegkommunikációs eszközök, amelyeket a felhaszná-

lók jelentős része használ tájékozódásra, a társadalmi folyamatokra vonatkozó infor-

mációk beszerzésére.28 (Az Mttv. a „közösségi médiaszolgáltatás” kifejezést eltérő ér-

telemben használja, mint az EU-s dokumentumok: terminológiája szerint a közösségi 

médiaszolgáltatás egy meghatározott társadalmi, nemzetiségi, kulturális vagy vallási 

közösség, csoport, vagy egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájé-

koztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit kiszolgáló mé-

diaszolgáltatás, vagy olyan médiaszolgáltatás, amely műsoridejének túlnyomó részében 

a közszolgálati médiaszolgáltatás céljait szolgáló műsorszámokat tesz közzé.29 Ilyen 

közösségi médiaszolgáltatások például azok a kisközösségi rádiók, amelyek az adóál-

lomás egy kilométer sugarú vételkörzetében működnek.30 Az Mttv. szerinti közösségi 

médiaszolgáltatás nem keverendő össze a közösségimédia-platformmal.)  

A közösségimédia-platformok – noha nagy számban találhatók rajtuk audiovizuális 

tartalmak – nem minősülnek médiaszolgáltatásnak, mivel nem végeznek az Mttv. hagyo-

mányos médiaszolgáltatásokról szóló részében meghatározott szerkesztői tevékenységet. 

Ugyan a tartalmak aktív kiválasztásában nem játszanak szerepet, a közösségimédia-plat-

formok nem nevezhetők a kommunikációs folyamat passzív szereplőinek. A platformok 

főként automatizált eszközök, algoritmusok révén szűrik a tartalmakat, rangsorolnak, ja-

vaslatokat tesznek olyan tartalmakra, amelyek a felhasználót érdekelhetik, egyedi lekér-

dezésre pedig találati listát állítanak össze. Ezen túlmenően saját szabályrendszert, pél-

dául a Facebooknál közösségi alapelveket alkotnak, ezzel befolyásolják a felhasználóik 

 
28  Klein, 2018: 32. 
29  Mttv. 66. § (1) bek. 
30  Mttv. 203. § 24. pont. 
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magatartását. A meghatározott szabályokat ki is kényszerítik, a saját maguk által észlelt 

vagy a felhasználók által bejelentett normaszegést szankcionálják, például tartalmakat 

törölnek, korhatárossá tesznek vagy felhasználókat tiltanak. Bartóki-Gönczy Balázs is 

kiemeli, hogy a konvergencia miatt egyre nehezebb eldönteni, hogy egy online közvetítő 

gyakorol-e tényleges ellenőrzést a tartalom felett, amelynek következtében már médiá-

nak minősül, vagy továbbra is a technikai közvetítők között kell számontartani.31 A sza-

bályozási dilemma mellett arra is rá kell világítani, hogy e platformokra nem kizárólag a 

speciálisan rájuk alkotott szabályok vonatkoznak, hanem azoknak általában meg kell fe-

lelni az adatvédelmi, a fogyasztóvédelmi és a szerzői jogi rendelkezéseknek is. 

A 2018-as AVMS irányelv az audiovizuális tartalmaknak felületet biztosító közössé-

gimédia-platformok egy részére kiterjesztette a hatályát, azon okból, mert ugyanazért a 

közönségért és ugyanazon bevételekért versengenek, mint az audiovizuális médiaszol-

gáltatások.32 E közösségimédia-platformok kapuőrökként funkcionálnak, mivel képesek 

tényleges kontrollt gyakorolni az információáramlás felett: annak ellenére, hogy az audi-

ovizuális médiaszolgáltatásokkal szemben követelményként támasztott szerkesztői fele-

lősséget eredményező tevékenységet nem végeznek, befolyásolni tudják az információ 

megjelenítését, így egyes tartalmak hatását felerősítik, másokét pedig elnyomják. Szem-

betűnő a különbség a tartalomgyártás és -terjesztés módjában is. Míg a hagyományos 

médiában a tartalom egy csatornán (a szerkesztőn keresztül) jut el a közönség tagjaihoz, 

a közösségi média esetében mindenki egyszerre fogyasztó és tartalom-előállító. A néző 

és a tartalom-előállító kapcsolata is eltérő: míg a hagyományos médiában a kommuniká-

ció alapvetően egyirányú, a közvetlen fogyasztói visszacsatolásnak viszonylag kevés sze-

rep jut, addig a közösségi média elsősorban a felhasználói – sokszor moderálatlan – in-

terakciókra épül. Szintén a hagyományos médiára jellemző szerkesztési tevékenységből 

adódik, hogy a médiaszolgáltatásokra többnyire a professzionális tartalom-előállítók által 

gyártott tartalmak bemutatása a jellemző. A közösségimédia-platformokon a professzio-

nális médiaszolgáltatók által előállított tartalmak mellett, hangsúlyosan vannak jelen a 

felhasználók által előállított tartalmak (user generated content).  

 

2. A közösségi média típusai 

Az interneten a korábbi statikus, a készítőtől az olvasóig egyoldalúan eljutó oldalakat 

felváltották a felhasználók által generált tartalmakat biztosító honlapok. A közösségi-

média-platformok olyan felületeket biztosítanak, ahol a felhasználó nemcsak olvas-

hatja, de bejegyzései, hozzászólásai által alakíthatja is a tartalmat, voltaképpen ő maga 

válik tartalomszolgáltatóvá.33 Ennek az ún. web 2.0-val elindult folyamatnak az ered-

ménye, hogy mára világszerte a legnépszerűbb internetes oldalak közösségi oldalak, a 

 
31  Bartóki-Gönczy – Pogácsás, 2019: 38. 
32  2018-as AVMS irányelv (4) preambulumbekezdés. 
33  Poore, 2013: 4. 
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közösségi média népszerűsége pedig mára a fiatalok körében egyértelműen túlszár-

nyalta a hagyományos médiáét.34 A közösségi média olyan médiumok összessége, 

amelyeket a felhasználók töltenek meg tartalommal. A közösségi oldalak megjelené-

sükkor alapvetően a személyes kapcsolati hálókra épültek, mára viszont egyértelműen 

kiléptek ebből a keretből, és médiakommunikációs platformokká, a szórakozás, a tájé-

kozódás és az egymás közti kapcsolattartás elsődleges eszközeivé váltak.35 

Nehéz egyértelműen elhatárolni egymástól a közösségi média egyes válfajait. Az Eu-

rostat egy felmérése négy kategóriába sorolta a közösségi oldalakat (közösségi hálóza-

tok, multimédia-megosztó oldalak, vállalati vagy mikroblogok, valamint wikialapú tu-

dásmegosztó oldalak),36 ennél azonban lényegesen színesebb a kép, sőt egyes közös-

ségi oldalak több kategóriába is beilleszthetők, mivel szolgáltatásaik sokrétűek. Az itt 

alkalmazott felosztás alapját az adja, hogy míg a közösségi oldalak felületein a felhasz-

nálók egymással is kapcsolatot tarthatnak, egymás tartalmát megoszthatják, átvehetik, 

idézhetik, addig az egyéb közösség által szerkesztett oldalak esetében ez a lehetőségük 

nincs meg, csupán saját hozzászólást vagy bejegyzést tehetnek közzé. A közösségi ol-

dalak tehát interaktívabbak, és több lehetőséget nyújtanak a felhasználóknak egymás 

tartalmainak átvételére, megosztására vagy adott esetben alakítására. Az egyéb, közös-

ségek által szerkesztett oldalak alapvetően inkább egyoldalúak, közösségimédia-jelle-

güket nem az interakció fontossága, hanem a felhasználók általi szerkesztés és tarta-

lom-előállítás adja. Ez nyilvánvalóan igaz a közösségi oldalakra is, ott azonban sokkal 

nagyobb a kölcsönhatás a felhasználók között. Egy hagyományos blognál például más 

felhasználó legfeljebb olvasni tudja az adott bejegyzést, vagy hozzászólhat, míg egy 

közösségi blognál lehetősége van értékelni, megosztani azt a saját oldalán, csevegést 

indítani a többi hozzászólóval vagy a bejegyzés szerzőjével stb. Mindemellett a közös-

ségi oldalak esetében a felhasználó által követett oldalak vagy személyek tartalma jel-

lemzően egy közös idővonalon (hírfolyamon) jelenik meg, míg az egyéb, közösség 

által szerkesztett oldalaknál jellemzően a különböző felhasználók által létrehozott tar-

talom nem egyszerre jelenik meg, hanem minden felhasználó saját oldalán. Az alábbiak-

ban az egyes közösségimédia-típusokat fő jellemzőik, elsődleges profiljuk alapján 

csoportosítjuk. 

 

 

 

 
34  Digital Economy and Digital Society Statistics at Regional Level. Eurostat, https://ec.europa.eu/eu-

rostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_digital_society_statistics_at_re-

gional_level#Internet_use_and_activities (2020. 03. 28.). 
35  Park, 2013: 905. 
36  Social Media – Statistics on the Use by Enterprises: Types of Social Media Used over Time (2013–

2019), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_media_-_statistics_on_ 

the_use_by_enterprises. 
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2.1. Közösségi oldalak 

A közösségi hálózatok (pl. Facebook, LinkedIn) olyan oldalak, amelyeknek elsődleges 

célja az emberek közötti kapcsolatfelvétel és annak aktív ápolása. A felhasználók jel-

lemzően saját, teljes nevükkel vannak jelen a platformon, és ismerősnek, kapcsolatnak 

jelölhetik egymást. A felhasználók láthatják ismerőseik tartalmát egy közös felületen, 

amelyet hírfolyamnak (news feed) vagy kezdőlapnak hívnak. A hírfolyamon különböző 

médiatartalmakat lehet közzétenni szöveg, kép, videó, szavazás stb. formájában. A fel-

használók saját profilt hoznak létre, kommentelhetnek, üzenetet küldhetnek egymás-

nak, meghívhatják egymást eseményekre, megjelölhetik egymást mások posztjai alatt, 

tehát az oldalak fő működése az egymás közötti interakción alapul. 

A képmegosztó oldalakon (pl. Instagram, Pinterest, Snapchat) főként képeket osz-

tanak meg egymással a felhasználók. Jellemzően becenévvel, felhasználónévvel van-

nak jelen a portálon, és kiválaszthatják, kit szeretnének követni, vagyis kiknek a képei 

vagy rövid videói jelenjenek meg a hírfolyamukban. A felhasználóknak lehetőségük 

van egymásnak üzeneteket küldeni kép vagy szöveg formájában, azonban az ilyen ol-

dalaknak nem ez a meghatározó funkciója. 

A videómegosztó platformokon (pl. YouTube, TikTok, Vimeo) szintén főként bece-

névvel vannak jelen a felhasználók, saját profiljuk/csatornájuk lehet, és audiovizuális 

tartalmakat oszthatnak meg egymással, illetve reagálhatnak egymás tartalmaira. A videók 

hossza váltakozó lehet, a YouTube-ra vagy Vimeora több órás videók is feltölthetők, de 

a TikTokon például csupán pár másodperces klipeket lehet közzétenni. A felhasználók 

szintén követhetik egymást, azonban a videók megtekintésének nem feltétele az oldalra 

való regisztráció. Sajátos válfajt képeznek a felnőttfilmekre specializálódott videómeg-

osztó oldalak, amelyek szintén rendelkeznek közösségi funkciókkal, kommentelési, ér-

tékelési és üzenetküldési lehetőségekkel. A közösségimédia-felületek közül az emeli ki 

a videómegosztó platformokat, hogy az AVMS irányelv 2018-as módosítása után az 

EU az audiovizuális szabályozás egy részét kiterjesztette rájuk is (valamint minden 

olyan weboldalra, amelynek meghatározó eleme a videómegosztás).37 

A közösségi blogokon (pl. Twitter, Tumblr, Google+) a felhasználók egymás poszt-

jait megoszthatják saját profiljukon, továbbíthatják egymásnak saját megjegyzéseikkel 

együtt vagy anélkül. A felhasználóknak lehetőségük van egymás tartalmának követé-

sére, üzenetek küldésére, képek és videók megosztására. A Twittert a közösségi blogo-

kon belül mikroblog-szolgáltatásnak is lehet nevezni, ugyanis azon erősen korlátozott 

a közzétehető szöveg karakterszáma (jelenleg 280). 

A kibeszélőoldalak kategóriába tartozó platformoktól (pl. Discord, Reddit, Quora) 

meg kell különböztetni a hagyományos fórumoldalakat, ahol a regisztrált felhasználó 

egy-egy témában megnyitott üzenőfalon hagyhat hozzászólást, amelyre mások reagálhat-

nak. A felhasználóknak ezen oldalakon nincs túl sok lehetősége az interaktivitásra, míg 

 
37  AVMS irányelv, 1. cikk aa) pont. 
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az ún. kibeszélőoldalakon értékelhetik egymás hozzászólásait, amelyre alapozva az adott 

oldal feljebb vagy lejjebb rangsorolja a tartalmakat. A legnépszerűbb posztokat egysége-

sen, témára való tekintet nélkül lehet megtekinteni a főoldalon, valamint mások tovább-

oszthatják azokat saját profiljukon. Ezeken az oldalakon a felhasználók nem egymást, 

hanem egy-egy témát (topic) követnek, és a témák alapján látják egymás tartalmait. Na-

gyon kevéssé jellemző, hogy a felhasználók saját nevükkel regisztráljanak az oldalra, és 

lehetőségük van teljesen anonim módon közzétenni tartalmakat vagy hozzászólásokat.  

A kommunikációs szolgáltatások (pl. WhatsApp, Messenger, Viber) olyan közös-

ségi szolgáltatások, amelyek főként a felhasználók közötti kapcsolattartásra szolgálnak. 

A felhasználók szöveges üzenetet, képet, videót tudnak egymásnak küldeni, valamint 

élő hang- és videóhívásokat tudnak lebonyolítani. A tartalmak zárt rendszerben, csupán 

egymás között érhetők el, és a felhasználók jellemzően saját nevükkel regisztrálnak. 

A társkereső szolgáltatások (pl. Tinder, Grindr, OkCupid) olyan oldalak vagy alkal-

mazások, amelyeken a felhasználók saját profilt hozhatnak létre, és más felhasználók 

profiljai között kereshetnek. Az ilyen oldalak általában más közösségi médiaszolgálta-

tások adatait használják fel, és az ott található képeket, információkat csatornázzák be 

a felhasználók profiljába. Nincs központi oldal, a felhasználók csak egymással léphet-

nek kapcsolatba. 

A gaming oldalak (pl. Steam, Twitch) digitális játékokhoz kötődő közösségi olda-

lak, ahol a felhasználók követhetik egymást, csoportokhoz csatlakozhatnak, élőben 

közvetíthetik vagy követhetik a játékmenetet. A felhasználók jellemzően választott 

névvel szerepelnek az oldalon, és érdeklődési körök alapján rendeződnek csoportokba. 

 

2.2. Egyéb, közösségileg szerkesztett oldalak 

A blogok kategóriájába (pl. WordPress, Medium) a hagyományos blogszolgáltatások 

tartoznak, ahol a felhasználó regisztrálhat egy saját blogot, amelyen közzéteheti saját 

tartalmát. Az olvasók ezeket kommentálhatják, de egyéb interakciót nem tudnak vé-

gezni a tartalommal, így többnyire egyoldalú kommunikációs eszközként szolgálnak a 

blogger és az olvasók között, bár természetesen a kommentek között az olvasók egy-

másra reagálva hagyhatnak hozzászólásokat. 

A közösségi piacterek (pl. Marketplace, eBay, Airbnb) annyiban különböznek a ha-

gyományos webáruházaktól, hogy a szolgáltatások üzemeltetői csupán platformot biz-

tosítanak a felhasználóknak, egymás közötti kereskedelemre kínálva lehetőséget. A fel-

használók alapvetően más magánszemélyektől vásárolhatnak vagy vehetnek igénybe 

szolgáltatásokat, és nincs egy központi árusító entitás vagy professzionális cégek, aki 

vagy amelyek itt hirdetik terméküket. Persze előfordulhat, hogy vállalkozások magán-

személyként regisztrálva kínálják terméküket az oldalon, de a platform alapvető célja 

magánszemélyek összekötése online kereskedelem céljából. 
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A közösségi gyűjtemények (pl. Wikipedia, Scholarpedia) olyan oldalak, ahol a fel-

használók közösen hoznak létre egy bárki számára hozzáférhető enciklopédiát vagy 

egyéb gyűjteményes művet ismeretterjesztés céljából. A felhasználók nem tudnak egy-

mással interakcióba lépni, mindannyian ugyanazt a tartalmat szerkeszthetik. 

Az értékelőoldalakon (pl. Yelp, Tripadvisor) a felhasználók különböző szolgáltatá-

sokat véleményezhetnek, amelyet a többi felhasználó is lát. Ezek általában nem kínál-

nak lehetőséget a felhasználók közötti interakcióra, a felhasználók nem követhetik egy-

mást, nem küldhetnek üzenetet egymásnak, az oldal célja inkább egy adott szolgáltatás 

minőségéről való szerkesztés nélküli tájékoztatás. 

Léteznek egyéb online platformok is, amelyek esetében nem használható a szűk érte-

lemben vett közösségimédia-fogalom. Ezek esetében nem felhasználói, hanem üzemel-

tetői tartalom érhető el az oldalon, mégis gyakran előkerülnek az online platformokról 

szóló tudományos diskurzusokban, így elengedhetetlen az említésük. Ilyenek például a 

webáruházak (pl. Amazon, AliExpress), amelyek egy kereskedelmi szereplő által üze-

meltetett, termékforgalmazásra szolgáló oldalak. Ezek nem rendelkeznek semmilyen kö-

zösségi funkcióval, a vásárlók legfeljebb értékelhetnek egy adott terméket, de egymással 

nem tudnak kapcsolatba lépni. A webáruházakra számos uniós fogyasztóvédelmi szabály 

vonatkozik,38 mivel fő tevékenységük az áruk értékesítése, így az ilyen oldalak ehelyütt 

nem relevánsak a közösségi média szempontjából. A másik ilyen kategória a keresőmo-

toroké (pl. Google, Bing), amelyek az online elérhető tartalmakat indexálják és teszik 

kereshetővé bárki számára. A felhasználók regisztráció nélkül használhatják ezeket, bár-

milyen keresőszóra rákeresve. A keresőmotorok átmenetet képeznek a hírközlési és a 

tartalomszolgáltatások között.39 Az Eker. irányelv ezeket külön nem nevesíti, de ennek 

ellenére – egyes funkcióik tekintetében – információs társadalommal összefüggő szol-

gáltatásnak minősülhetnek, így azok az irányelv 12–14. cikkei szerinti egyszerű továbbí-

tással, a gyorsítótárban való rögzítéssel és a tárhelyszolgáltatással kapcsolatos általános 

tevékenységeivel összefüggésben nem vonhatók felelősségre az általuk továbbított tarta-

lomért. Tehát amikor azon egyszerű tevékenységet végzik, hogy keresési találatok link-

jeit teszik elérhetővé, a találati lista tekintetében nem minősülnek tárhelyszolgáltatóknak, 

jogsértő tartalom közlése esetén, azonban alkalmazható velük szemben eltávolítási köte-

lezettséget keletkeztető ideiglenes intézkedés. Azon esetekben (pl. szponzorált hirdetések, 

hirdetők adatainak tárolása), amelyekben tárhelyszolgáltatóknak minősülnek, szigorúbb 

szabályoknak kell megfelelniük, és irányadó lehet az irányelv 14. cikke szerinti értesítési-

eltávolítási eljárás, amelynek értelmében, ha tudomást szerez az általa tárolt adatok, infor-

mációk jogszerűtlen voltáról, akkor felelősséggel tartozhat azok eltávolításáért.40  

 

 
38  Pl. 2009/22/EK irányelv, 2015/2366 irányelv, 2006/2004/EK rendelet és 2017/2394 rendelet.  
39  Koltay, 2019: 159. 
40  Ld. C-236/08. sz., Google France, Google Inc kontra Louis Vuitton Malletier SA ügyben hozott 

2010. március 23-ai ítélet. 
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3. A közösségi média európai uniós szabályozási környezete 

A közösségimédia-platformok nem állami felügyeletet mellőző, jogon kívüli területen 

működnek – tevékenységükre számos speciális jogterület normái alkalmazandók. A kö-

vetkezőkben összefoglalóan bemutatjuk az elektronikus kereskedelmi, a média-, az elekt-

ronikus hírközlési, az adatvédelmi, a szerzői, és a fogyasztóvédelmi szabályozás legfon-

tosabb releváns területeit.  

 

3.1. Elektronikus kereskedelmi jog 

A digitális platformok, ideértve a közösségimédia-szolgáltatást is, az Eker. irányelv tár-

gyi hatálya alá tartozó, ún. információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minő-

sülnek az uniós jog szerint.41 A szabályozás hatálya azokra az általában térítés ellenében 

elérhető szolgáltatásokra terjed ki, amelyeket elektronikus úton nyújtanak a felhasználók 

egyéni kérelme alapján. Az irányelv alapján nem tartoznak ide sem az elektronikus hír-

közlési, sem az audiovizuális médiaszolgáltatások. Vannak azonban olyan információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások (videómegosztó platformok), amelyek a felül-

vizsgált uniós médiaszabályozás hatálya alá is tartoznak a rajtuk keresztül megjelenő 

tartalmak és kereskedelmi kommunikáció szabályozása vonatkozásában. Ellentétben a 

média- és a hírközlési szabályozással, az Eker. irányelv nem állapít meg szigorú sza-

bályokat – lényegi eleme a harmadik személyek által a platformokon továbbított tarta-

lomért vállalt felelősség korlátozása. Az irányelv az elmúlt húsz évben több szempontból 

is idejétmúlttá vált, éppen ezért az Ursula von der Leyen vezette bizottság stratégiai célja 

annak felülvizsgálata a közeljövőben.  

 

3.2. Médiaszabályozás 

A médiaszabályozásnak három alapvető célkitűzése azonosítható: 1) a sajtószabad-

ság lehető legszélesebb körű biztosítása (ezzel párhuzamosan a cenzúra lehetőségé-

nek kizárása jogi eszközökkel); 2) a sajtószabadság gyakorlásával előidézett károk és 

veszélyek kialakulásának megakadályozása, illetve szankcionálása (a korlátok meg-

határozásával); valamint 3) a vélemények sokszínűségét (a médiapiac pluralitását) 

szolgáló feltételrendszer meghatározása. Az EU közösségi szinten az audiovizuális 

médiaszolgáltatások, valamint a videómegosztó platformok vonatkozásában állapít 

meg közös szabályokat.42 Az audiovizuális médiaszolgáltatásokon belül megkülön-

böztetjük a lineáris és a lekérhető médiaszolgáltatásokat – az előbbi alatt a média-

szolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekin-

tését lehetővé tévő audiovizuális médiaszolgáltatást értjük,43 az utóbbinak pedig az a 

 
41  Koltay, 2019: 206. 
42  AVMS irányelv, HL L 95/1. 
43  AVMS irányelv, 1. cikk e) pont. 
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szolgáltatás minősül, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alap-

ján a felhasználó egyéni kérésre, az általa kiválasztott időpontban tekintheti meg a mű-

sorszámokat. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozási terhe kisebb, 

tekintettel arra, hogy a nézőkre gyakorolt véleménybefolyásolási képessége is kisebb. 

Közös azonban a két szolgáltatástípusban, hogy a közvetített tartalomért szerkesztői 

felelősséget kell vállalni. Szerkesztői felelősség a műsorszámok kiválasztása és össze-

állítása – a televíziós műsorszolgáltatás esetében a műsorszámok időbeli összeállítása, 

a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások esetében pedig a műsorkínálat összeállí-

tása – során megvalósuló tényleges ellenőrzés. A szerkesztői felelősség a más szolgál-

tatásoktól való elhatárolás szempontjából is igen lényeges, ugyanis ennek hiánya ki-

zárja, hogy egy tartalmat közvetítő szolgáltatást audiovizuális médiaszolgáltatásnak 

minősíthessünk.44 Egyre nehezebb eldönteni egyértelműen, hogy egy közösségi média-

szolgáltató tevékenysége magában foglalja-e a tartalom „megválasztását”, gyakorol-e 

felette „tényleges ellenőrzést”. Elég, ha csak az algoritmusok által végzett tartalomsze-

lektálásra gondolunk. 

Az AVMS irányelv 2018-as felülvizsgálatának egyik legfontosabb hozadéka, hogy 

hatálya alá vont olyan szolgáltatásokat is, amelyek bár nem minősülnek audiovizuális 

médiaszolgálatásnak, esetükben indokolt a fogyasztók emelt szintű védelme. Vide-

ómegosztóplatform-szolgáltatásnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek vagy 

amely egy elválasztható részének vagy egy alapvető funkciójának elsődleges célja, 

hogy tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, elektronikus hírközlő hálózatokon 

keresztül olyan műsorszámokat, felhasználó által létrehozott videókat, vagy mindkettőt 

juttasson el a közönséghez, amelyekért a videómegosztó platform szolgáltatója nem tar-

tozik szerkesztői felelősséggel, és amelyeket a videómegosztó platform szolgáltatója 

rendszerez, például automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal, különösen megjele-

nítés, címkézés és sorba rendezés révén (videómegosztóplatform-szolgáltató). A vide-

ómegosztóplatform-szolgáltatásokat a magyar jog az Eker. törvényben szabályozza.45 

 

3.3. Elektronikus hírközlési szabályozás 

A digitális platformokkal kapcsolatos szabályozás több ponton is érinti az elektronikus 

hírközlési szabályozást. Először is, az új Európai elektronikus hírközlési kódex46 bővíti a 

szabályozás tárgyi hatályát, kiterjesztve azt a (többek között) közösségimédia-platformok 

által kínált chat- és videokommunikációs szolgáltatásokra is. A digitális platformok mű-

ködése szempontjából fontosak az európai uniós hálózatsemlegességi szabályok is.  

 
44  Ld. AVMS irányelv, (25) preambulumbekezdés. 
45  2020. évi XXIV. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társada-

lommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról. 
46  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve az Európai Elektronikus Hírközlési 

Kódex létrehozásáról, HL L 321/36. 
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Az EU-ban az elektronikus hírközlési szabályozás – a médiaszabályozáshoz képest – 

erősen harmonizált jogterület.47 A szabályozás tárgyi hatálya 2020-ig kizárólag azon 

szolgáltatásokra terjedt ki, amelyek „teljes egészében vagy nagyrészt elektronikus hír-

közlő hálózaton történő jelátvitelből” álltak.48 E megfogalmazásból fakadóan az inter-

neten nyújtott ún. over-the-top (OTT)49 szolgáltatások (pl. online chat, közösségi média 

stb.) nem minősültek elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, tekintettel arra, hogy ezek 

nyújtói nem feleltek a jelátvitelért. A Keretirányelv 2002-es elfogadását, majd 2009-es 

módosítását50 követő időszakban azonban egyre jobban elterjedtek azok az OTT-szol-

gáltatások, amelyek a klasszikus hang- és üzenet- (SMS) szolgáltatásokkal versenyző 

terméket kínáltak (Skype, Messenger, Viber stb.), anélkül, hogy ugyanazon szabályok 

vonatkoztak volna rájuk, mint közvetlen versenytársaikra, a hagyományos elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra. Éppen ezért az uniós jogalkotó – a 2018-ban elfogadott új 

Európai elektronikus hírközlési kódex elfogadásával – kiterjesztette az elektronikus hír-

közlési szolgáltatás fogalmát az OTT-szolgáltatásokra is. 

A Kódex magyarázata szerint51 a végfelhasználó szempontjából lényegtelen, hogy 

a szolgáltató maga végzi-e a jelátvitelt, vagy a kommunikáció internet-hozzáférési szol-

gáltatáson keresztül valósul-e meg. Éppen ezért az irányelv tagállami implementációját 

követően (várhatóan 2020 őszétől) az elektronikus hírközlési szolgáltatás magában fog-

lalja az ún. személyközi hírközlési szolgáltatásokat is, amelyekbe beleértendők a digi-

tális platformok és a közösségi médiafelületek csevegőszolgáltatásai is. A Kódex foga-

lommeghatározása szerint52 a személyközi hírközlési szolgáltatások személyek közötti 

interaktív információcserét tesznek lehetővé: idetartozik az egyének közötti hagyomá-

nyos, hangalapú telefonálás, az e-mailek összes típusa, az üzenetküldési szolgáltatások 

és a csoportos csevegés is. A személyközi hírközlési szolgáltatások kizárólag a hírköz-

lés küldője által meghatározott, véges számú, azaz nem potenciálisan korlátlan számú 

természetes személy közötti kommunikációra vonatkoznak. A jogi személyek közötti 

 
47  Lapsánszky, 2009, valamint Lapsánszky, 2014. 
48  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv), HL L 108., 2. 

cikk c. pont. 
49  Azokat a szolgáltatásokat nevezzük OTT-szolgáltatásnak, amelyeknél az interneten keresztül szol-

gáltatást nyújtó szolgáltató nem felelős a végfelhasználóhoz, fogyasztóhoz történő jelátvitelért: a 

felhasználó a „nyílt interneten” keresztül éri el az OTT-szolgáltatást. Az OTT-szolgáltató ennél-

fogva az internetszolgáltatótól elkülönült, azzal szerződéses kapcsolatban nem álló szolgáltató. 
50  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve (2009. november 25.) az egyetemes szol-

gáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatások-

hoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban 

a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv 

és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés-

ről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról HL L 337., 2009. 12. 18., 11—36. 
51  Európai elektronikus hírközlési kódex, (15) preambulumbekezdés. 
52 Uo. 2. cikk, 5. pont, valamint (17) preambulumbekezdés. 
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kommunikáció abban az esetben tartozik e fogalomba, ha az érintett jogi személyek 

nevében természetes személyek járnak el, vagy legalább a kommunikáció egyik vég-

pontján a résztvevők természetes személyek. Az interaktív kommunikáció alapvetése, 

hogy a szolgáltatás az információ címzettje számára lehetővé teszi a válaszadást.  

Összefoglalva, 2020 őszétől elektronikus hírközlési szolgáltatásnak minősülnek az 

önálló chat- és videokommunikációs platformok, tehát például a Facebook üzenőfala 

nem (független attól, hogy lehetőséget teremt az írásos, interaktív kommunikációra), 

azonban a Facebook Messenger, a WhatsApp, a Viber és a Skype személyközi hírköz-

lési szolgáltatásnak tekintendőek. 

 

3.4. Adatvédelem 

A közösségimédia-platformok üzleti modelljének központi eleme a felhasználók legkü-

lönfélébb személyes adatainak megszerzése, ami lehetőséget biztosít célzott reklámkam-

pányok értékesítésére (nem véletlenül hívják a személyes adatot a 21. század olajának). 

A tömeges adatgyűjtés és -kezelés kapcsán gyakran felmerül a vád, hogy a közösségimé-

dia-platformok (és egyéb online közvetítőszolgáltatók) visszaélnek a felhasználók sze-

mélyes adataival. A Twitter például biztonsági célra megadott személyes felhasználói 

adatokat használt hirdetések targetálására. A cég közleménye szerint „véletlenül” hasz-

nálta fel a felhasználók telefonszámait és e-mail-címeit a reklámok személyre szabására.53 

Az amerikai Federal Trade Commission 2019 júliusában büntette a Facebookot 5 milliárd 

dollárra, amiért jogsértő módon kezelte az amerikai felhasználók személyes adatait.54 

A digitális gazdaság új, adatalapú üzleti modelljei és a globalizáció jelentős kihívások 

elé állították az alapvetőn offline világra írt adatvédelmi szabályokat. Ennek hatására fo-

gadták el 2016-ban az Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR),55 amely külön hang-

súlyt helyez a közösségimédia-platformok által is folytatott profilalkotás szabályaira.56 

A GDPR hatályba léptetésével az államok megpróbálták megvédeni a felhasználók on-

 
53  Personal information and ads on Twitter. Twitter, https://help.twitter.com/en/information-and-ads 

(2020. 03. 28.). 
54  FTC Imposes $5 Billion Penalty and Sweeping New Privacy Restrictions on Facebook. Federal 

Trade Commission, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-

penalty-sweeping-new-privacy-restrictions, (2020. 03. 21.). 
55  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a szemé-

lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), HL L 119/1. 
56  Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értéke-

lésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, sze-

mélyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Lásd hozzá: 

GDPR 4. cikk 4. pont., illetve a részletes szabályokat lásd: GDPR, 22. cikk.  
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line kezelt személyes adatait, azonban az újabb és újabb adatkezelési botrányok jól jel-

zik, hogy a probléma koránt sincs megoldva. Ezt maga az Európai Bizottság is meg-

erősítette a 2020 februárjában megjelentetett, mesterséges intelligenciáról szóló Fehér 

Könyvében, felvetve, hogy további intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a 

hatályos szabályoknak valóban érvényt lehessen szerezni.57  

 

3.5. A magánélet védelme 

A digitális platformok által forradalmasított tartalom- és információmegosztás mára 

szétfeszítette a szerzői jogi szabályozás meglévő kereteit (ld. 2001/29/EK, valamint 

96/9/EK irányelvek).58 Ezt felismerve fogadták el 2019 áprilisában a szerzői jogi szabá-

lyozást a digitális korhoz felzárkóztatni szándékozó 2019/790/EU irányelvet.59 Az irány-

elv egyik legfontosabb rendelkezése az online híraggregátorok és sajtókiadók kapcsola-

tának újraszabályozása. A másik jelentős változás az online tartalommegosztó platfor-

mok felelősségének szabályozása a platformon elkövetett szerzői jogi jogsértésekért. 

 

3.6. Fogyasztóvédelem 

A digitális platformokra természetesen vonatkozik az általános fogyasztóvédelmi sza-

bályozás, amelynek kereteit a 2011/82/EU irányelv teremtette meg az EU-ban. A fo-

gyasztóvédelem terén azonban nem csak a hagyományos értelemben vett fogyasztók 

(tehát bármely természetes személy, aki olyan célból jár el, amely kívül esik a kereske-

delmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén)60 szorulnak védelemre a 

globális platformokkal szemben.  

Az online közvetítő szolgáltatások egyre inkább kulcsfontosságúak a fogyasztók el-

éréséhez az ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége 

szempontjából. A növekvő függőségre tekintettel, e szolgáltatások nyújtói gyakran erő-

fölényből tárgyalnak, ami lehetővé teszi számukra a gyakorlatilag egyoldalú fellépést és 

a tisztességtelenséget, és sértheti üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós 

fogyasztók jogos érdekeit. Például egyoldalúan előírhatnak az üzleti felhasználók szá-

mára olyan gyakorlatokat, amelyek nagymértékben eltérnek a helyes üzleti magatartástól, 

vagy ellentétesek a jóhiszeműség és a tisztesség elvével. Éppen ezért, az EU 2019 júniu-

 
57  Európai Bizottság: White Paper On Artificial Intelligence: A European approach to excellence and 

trust, COM(2020) 65 final. 
58  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a szerzői és szom-

szédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, HL L 167., valamint Az Európai Parlament és a 

Tanács 96/9/EK irányelv az adatbázisok jogi védelméről, HL L 077. 
59  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve a digitális egységes piacon a szerzői és 

szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról, HL L 130/92. 
60  2011/83/EU irányelv 2. cikk. 
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sában rendeletet fogadott el az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekin-

tetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról.61 A szabályo-

zás célja egy megbízható online üzleti környezet biztosítása átláthatóság (pl. rangsorolás) 

és hatékony jogorvoslati lehetőségek biztosításával. 

 

3.7.  Polgári jog 

A közösségi média az interperszonális és nyilvános kommunikáció egyik legmeghatá-

rozóbb platformja lett a 21. század második évtizedében. Ebből kifolyólag alkalma-

zandó rá a természetes és a jogi személy személyi és vagyoni viszonyainak jogi kereteit 

meghatározó polgári jog. E területet eddig csak igen kis részben harmonizálták uniós 

szinten, így arra elsősorban a nemzeti kódexek szabályai vonatkoznak.  

A közösségi médiaplatformokon folytatott tevékenységgel kapcsolatban a leggyak-

rabban a felhasználók személyiségi jogainak sérelme merül fel. A magyar Polgári tör-

vénykönyv (Ptk.)62 személyiségi jogvédelmi szabályai szerint „mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a 

magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való – bármilyen módon, illetve eszközzel 

történő – kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvé-

nyesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja”.63 Ennek biztosítása érdekében, „akit 

személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján – az elévülési időn belül – 

az eset körülményeihez képest követelheti: 

a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; 

b) a jogsértés abbahagyását, és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; 

c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költsé-

gén megfelelő nyilvánosságot; 

d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását 

és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való meg-

fosztását”.64 

A közösségimédia-felületen elkövetett jogsértések esetében a probléma az, hogy a 

jogsértés bejelentése, illetve annak szolgáltató általi elbírálása rendkívül nehezen teszi 

lehetővé a jogsértés abbahagyásának (a tartalom eltávolításának) kikényszerítését.  

 

 
61  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 219/1150 Rendelete az online közvetítő szolgáltatások üz-

leti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról, HL 

L 186/57. 
62  A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 
63  Ptk. 2:42. § (1) bek. 
64  Ptk. 2:51. § (1) bek. 
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3.8. Büntetőjog 

Az államok meghatároznak egyes emberi magatartásokat, amelyeket a társadalomra 

olyannyira veszélyesnek tartanak, hogy azokat az állam teljes büntetőhatalmával tarta-

nak megelőzhetőnek, illetve megbüntethetőnek. Az e cselekményeket összegyűjtő és 

szankcionáló büntetőjogi kódexek az interneten elkövetett büntetendő cselekményekre 

is vonatkoznak, hiszen a nemzeti törvények tárgyi és személyi hatálya nem függ attól, 

hogy a jogsértést a fizikai, vagy a virtuális világban követik-e el. 

A büntető anyagi jog a nemzeti jogrendek által szabályozott terület. A magyar Bün-

tető törvénykönyv (Btk.)65 számos olyan cselekményt rendel büntetni, amelyeket a kö-

zösségi média felületein is el lehet követni. Idetartoznak különösen a gyermekporno-

gráfia (204. §), az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények 

(XXI. fejezet), vagy a minősített adat elleni bűncselekmények (265. §). Érdemes azon-

ban megjegyezni, hogy az internet az elkövetési magatartás megváltozásával indokolttá 

teszi a meglévő tényállások felülvizsgálatát, valamint új tényállások beemelésének 

megfontolását is.  

 

4. A személyiségi jogok védelmének alapjai 

4.1. Európai szabályozás 

Az Európai Unió joga nem foglalkozik általánosan a személyiségvédelem kérdéseivel, 

így a hírnév- és becsületvédelem védelme sem szerepel a közös jogban. Említésre méltó 

kivétel az AVMS irányelv azon szabálya, amely a tagállamok számára – a televíziós 

médiaszolgáltatásokkal szemben – előírja a válaszadási jog biztosítását.66 Az irányelv 

által megkövetelt válaszadási jog a hírnévsértés esetén biztosítandó alanyi jogként je-

lenik meg. A Határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezmény az AVMS 

irányelvhez hasonló tartalommal szabályozza a válaszadás jogát.67 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) szerint a „10. cikk 2. bekezdése kétség-

kívül módot ad mások ‒ azaz minden személy ‒ hírnevének védelmére, és ez a védelem 

kiterjed a politikusokra is, még akkor is, ha nem magánszemélyként járnak el; ilyen 

esetekben azonban a védelem követelménye a politikai kérdések nyílt megvitatásához 

fűződő érdekek fényében mérlegelendő”.68 

Az Európa Tanács egy 2004-es nyilatkozatában a Miniszteri Bizottság igyekezett rög-

zíteni bizonyos alapokat a közéleti viták szabadsága és a személyiségi jogok védelme 

közötti egyensúly tekintetében. 

 

 
65  2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről. 
66  AVMS irányelv, 28. cikk. 
67  European Convention on Transfrontier Television. Strasbourg, 5.V.1989, 8. cikk. 
68 Lingens v. Austria, no. 9815/82., 1986. július 8-ai ítélet, 42. bek. 
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„Nyilatkozat a politikai vita szabadságáról a médiában 

I. A véleménynyilvánítás és az információ szabadsága a médiában  

A plurális demokrácia és a politikai vita szabadsága megköveteli a nyilvánosság tá-

jékoztatását a közügyekről. Ennek része a média joga arra, hogy negatív információ-

kat és kritikus véleményeket tegyen közzé politikai személyiségekkel és közhivatal-

nokokkal kapcsolatban, valamint a nyilvánosság joga az ilyen információkhoz való 

hozzáféréshez.  
 

II. Az állam és a közintézmények bírálatának szabadsága  

Az állam, a kormány, a végrehajtó hatalom, a törvényhozás és az igazságszolgáltatás 

bármely intézménye bírálat tárgyává tehető a médiában. Domináns helyzetük miatt 

ezek az intézmények saját jogon nem élvezhetik a büntetőjog védelmét a becsületsértő 

vagy egyéb sérelmes állításokkal szemben. Amennyiben ezek az intézmények mégis 

ilyen védelemben részesülnek, e védelemnek korlátozottnak kell lennie, és kerülnie kell 

a bírálat szabadságának bármiféle korlátozását. Az ezeket az intézményeket képviselő 

személyek magánszemélyként jogosultak maradnak a védelemre. 
 

III. A közvita és a politikai szereplők ellenőrzése  

A politikai szereplők igényt tartanak a köz bizalmára, és önmagukat politikai vitáknak 

teszik ki. Éppen ezért a nyilvánosság jogosult alaposabb ellenőrzés alá vetni őket, és 

potenciálisan élesebb kritikát gyakorolni a médián keresztül azzal kapcsolatban, aho-

gyan feladatukat ellátták vagy ellátják. 
 

IV. A nyilvánosság ellenőrzése a hivatalos személyek felett  

A közhivatalt betöltő személyeknek el kell fogadniuk, hogy a nyilvánosság ellenőrzést 

gyakorolhat felettük, és bírálhatja őket, elsősorban a médián keresztül, azzal kapcsolat-

ban, ahogyan ellátták vagy ellátják feladataikat, amennyiben az ilyen ellenőrzés és bí-

rálat szükséges a hatalomgyakorlás átláthatóságának és felelős voltának biztosításához.  

(…) 
 

VI. A politikai személyiségek és közhivatalnokok hírneve  

A politikai személyiségek hírneve és egyéb jogai nem érdemelnek az átlagemberekénél 

nagyobb védelmet, így nem megengedhető, hogy az állami törvények szigorúbban 

szankcionálják a médiát a politikai személyiségek bírálatáért. Ugyanez az elv vonatko-

zik a közhivatalnokokra is: derogáció ezzel szemben csak akkor megengedhető, ha arra 

mindenképpen szükség van annak biztosításához, hogy a közhivatalnokok megfelelően 

láthassák el feladataikat.”69 

 

 
69  Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2004. február 12-én, a Miniszterhelyettesek 872. ülésén. 
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4.2. Közös európai alapok és tagállami fellépés a személyiség védelmére 

Közös szabályozás a személyiségvédelem fő kérdései tekintetében nem létezik, az EU-s 

tagállamok szabályozása mégis számos hasonlóságot mutat. A személyiségi jogok vé-

delmében az egyes európai államokban jellemzően több, egymástól független jogág 

vagy jogterület is szerephez jut. Az európai jogrendszerek egyértelműen közös vonása 

az, hogy az emberi és vele párhuzamosan a jogi személyiséget mind a polgári jog, mind 

a büntetőjog által védik, vagyis az uniós államokban jellemzően a nagy általános kóde-

xek, a polgári és a büntető törvénykönyvek foglalják magukban a személyiségvédelem 

általános szabályait. Angliában és Írországban pedig külön hírnévsértési törvény(ek) 

foglalkoznak e speciális kérdéssel, bizonyos, fontos problémák rendezését tudatosan a 

bírói jogalkotásra bízva. A hírnév és/vagy a becsület megsértése tehát az európai álla-

mokban polgári jogi deliktumként és általában büntetőjogi tényállásként is létezik, 

ugyanakkor e szabályok gyakorlati alkalmazásának intenzitása jelentősen eltérhet. 

Akad olyan uniós tagállam, amelyben hatályon kívül helyezték vagy eltörölték a 

büntetőjogi rágalmazás korábbi szabályait. Ezek közé tartozik az angol, az ír, a norvég, 

a ciprusi, a román, az észt és a lett szabályozás.70 A hírnév- és becsületvédelmi előírá-

sok ugyanakkor a médiaspecifikus ágazati szabályozásban is megjelennek. Ennek két-

féle módja létezik:  

‒ az általános személyiségvédelmen túli rendelkezés valamennyi médiumra kiter-

jedő sajtó- vagy egyéb törvényben szerepel, illetve  

‒ csak kifejezetten bizonyos típusú médiumok – pl. csak audiovizuális szolgálta-

tások – vonatkozásában, az adott médiumtípusra vonatkozó ágazati törvényben 

jelennek meg. 

Ugyanakkor megtévesztő lehet, hogy az egyes államok sajtótörvényeikben kifeje-

zetten büntetőjogi szabályokat helyeznek el (pl. Franciaország71), így a sajtótörvény 

valójában nemcsak önálló ágazati szabályokat tartalmaz, hanem átnyúlik a büntetőjog 

területére is. 

A személyiségvédelmi szabályok alkalmazása Európában általában nem tartozik 

a médiahatóságok feladat- és hatáskörébe, azt az egyes jogrendszerek jellemzően a 

bíróságok kezébe helyezik. A jogi szabályozáson túlmenően pedig megtalálhatóak 

hírnév- és becsületvédelemre irányuló szabályok a különféle, a médiapiac szereplői 

által alkotott ön- és társszabályozási kódexekben is.72 Fontos továbbá kiemelni a bí-

róságok tényleges vagy kvázi jogalkotó szerepét. A common law jogrendszerben a 

 
70  White, 2011: 57; Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study. OSCE, 

https://www.osce.org/fom/303181?download=true (2020. 03. 28.). 
71  Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. 
72  Pl. Angliában az Independent Press Standards Organization kódexe (Editors’ Code of Practice); Dá-

niában az etikai irányelvek (Reglerne for god presseskik) a média felelősségéről szóló 1998. február 

9-ei, 85. számú törvény mellékletében találhatók. 
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bíróságok a törvényi szabályozás tudatos visszahúzódása miatt (aminek folytán törvény 

csak a hírnévvédelem bizonyos kérdéseit rendezi) ténylegesen a jogalkotó szerepébe ke-

rülnek (Angliában és Írországban). Ugyanakkor a legtöbb kontinentális jogrendszerű ál-

lamban is hiányzik a közéleti szereplők személyiségvédelmének speciális törvényi sza-

bályozása, ezért ennek körvonalait szükségszerűen szintén a bírói jogalkalmazás hatá-

rozza meg.  

Magyarországon az Alkotmánybíróság járt elöl a hírnév- és becsületvédelem alkot-

mányos korlátainak meghatározásában, a 36/1994. (VI. 24.) AB határozatban fektette le 

annak elvi alapjait. A 2012 óta rohamosan gyarapodó alkotmánybírósági és bírósági gya-

korlat kijelöli a közéleti viták szabadságának kereteit. Európában egyedülálló módon a 

Ptk. is tartalmaz idevágó rendelkezést, a közügyek vitáit védő és a közéleti szereplők 

személyiségi jogainak védelmét szűkítő generálklauzula formájában (2:44. §).  

 

4.3. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata 

Az egységes európai megközelítés kialakulásában kiemelkedő szerepe van az EJEB 

gyakorlatának, amelyben nagy súllyal bír a közéleti viták szabadságának védelme. Eb-

ből eredően a közéleti szereplőkről tett hírnévsértő állításokkal és véleménynyilvánítá-

sokkal kapcsolatban gazdag és szilárd a strasbourgi gyakorlat. Az EJEB a közügyek 

vitáinak lehető legszélesebb védelmét biztosítja.73 A Bíróság hírnévvédelemre vonat-

kozó ítélkezési gyakorlatának három fő jellegzetessége:74 

Elsősorban nem a közszereplők hírnévvédelmének csökkentett mértékét írja elő, ha-

nem a közügyek vitáinak lehető legszélesebb védelmét, tehát nem az állítás tárgyaként 

szereplő személy státusza, hanem a vita közérdekűsége szempontjából dönt;  

‒ a bíróság elválasztja egymástól a tényállításokat és a véleményeket, az utóbbi-

aknak szélesebb körű védelmet nyújtva, ezzel párhuzamosan elismerve a hamis 

tényállítások polgári és büntetőjogi szankcionálhatóságát, és bizonyos megszo-

rításokkal a bizonyítási teher alperesre/vádlottra helyezését;  

‒ a bíróság a közzétett állítások, a publikáció egészét vizsgálja, szövegkörnyezetével 

együtt, ami azzal a következménnyel jár, hogy egyes önmagában véve hírnévsértő 

kitétel, a bíróság szerint még nem lesz feltétlenül jogsértő. Ugyanakkor a meg-

támadott személy pozíciója is jelentős kérdés: a szólásszabadság védelmének 

mértéke ugyanis eltérő lehet, ha a kritika célpontja a kormány tagja, politikus, 

közhivatalnok, igazságszolgáltatási alkalmazott vagy magánszemély – a szemé-

lyiség védelmének terjedelme e listán felsorolási rendben egyre nő. 

A személyiségi jogok érvényesíthetőségének ellenében, a közéleti vita nyíltságának 

javára, először az 1986-os Lingens v. Austria ügyben75 ítélt a testület. Ezen döntés a 

 
73  Harris et al., 2018: 592. 
74  Barendt, 2005: 222–225. 
75  Lingens v. Austria, no. 12/1984/84/131, 1986. június 24-ei ítélet. 
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mára igen kiterjedt strasbourgi gyakorlat első, igen határozott lépése volt. Az EJEB úgy 

határozott, hogy egyfelől egy adott személyre vonatkozó sértő értékítéletek közzététele 

esetén azok szubjektív jellege miatt a valóság bizonyítása nem követelhető meg, más-

felől a nyilvánosság előtt szereplő politikusok tűrésküszöbének, a rájuk vonatkozó be-

csületsértő, hírnévsértő kifejezések esetében magasabbnak kell lennie, mint a magán-

személyekénél. A politikai vita szabadsága a demokratikus társadalom működésének 

középpontjában áll, megóvása pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) 

egyik fő célja és értelme. Az osztrák bíróságok beavatkozása tehát aránytalan volt, és 

nem volt „szükséges egy demokratikus társadalomban”, vagyis a részes állam megsér-

tette az EJEE-t. 

Az EJEB a politikusok szélesebb körű bírálhatóságának elvét később kiterjesztette 

valamennyi hatóságra. A Thorgeirson v. Iceland ügyben76 a panaszos, egy izlandi író, 

újságíró, azért fordult a Bírósághoz, mert miután több cikket is írt a reykjavíki rendőr-

ség brutális eljárásairól, rágalmazás bűncselekménye miatt elítélték. Az EJEB elma-

rasztalta az izlandi államot, így nyilvánvalóvá vált, hogy a Lingens-ügyben elsőként 

meghatározott elv alkalmazási köre kiszélesedett: a Thorgeirson-ügy indokolása leszö-

gezte, hogy nemcsak a „politikai ügyekben”, hanem valamennyi, a közösséget érintő 

vita során tett állítás fokozott védettséget élvez. 

Ez az elv mára általánosan elfogadottá vált: a Nilsen and Johnsen v. Norway ügy-

ben77 a panaszos két rendőrtiszt volt, akik a rendőri erőszakot vizsgáló bizottság elnö-

keként tevékenykedő egyetemi professzort bírálták, sértő állításokat fogalmazva róla, 

miután az többször is élesen kritizálta a rendőrség eljárásait. Az EJEB szerint a nyilvá-

nos kritikára jogszerűen adható nyilvános, olykor indulatos válasz, és a konkrét körül-

mények között mind a két panaszos, mind a professzor közéleti szereplőnek minősült. 

A rendőrtisztek által megfogalmazott kemény bírálat nem lépte túl a szólásszabadság 

EJEE által biztosított határait. A Bladet Tromsø és Stensaas v. Norway ügyben78 a bál-

navadászok kegyetlen módszereire és a halászati szabályok megsértésére vonatkozó 

állítások minősültek közérdekű ügyre vonatkozóknak, ennek következtében az ügyben 

érintett magánszemélyek kötelező tűrésküszöbét is felemelték. A Bergens Tidende v. 

Norway ügyben79 egy plasztikai sebész nem megfelelő kezelési eljárására vonatkozó 

állításokat minősített az EJEB közérdekűeknek. 

A szankcionálhatóság magasabb mércéjének alkalmazása tehát valóban nem szükség-

szerűen a megrágalmazott személy státuszától, hanem az ügy közösséget érintő jellegétől 

függ. Ugyanakkor a közéleti szereplők bírálhatósága sem korlátlan, a magánszférába való 

behatolás nem megengedett. A Tammer v. Estonia ügyben80 az EJEB megállapította, 

 
76  Thorgeirson v. Iceland, no. 47/1991/299/370, 1992. május 28-ai ítélet. 
77  Nilsen and Johnsen v. Norway, no. 23118/93, 2001. február 27-ei ítélet. 
78  Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway, no. 21980/93, 1999. május 20-ai ítélet. 
79  Bergens Tidende v. Norway, no. 26132/95, 2000. május 2-ai ítélet. 
80  Tammer v. Estonia, no. 41205/98, 2001. február 6-ai ítélet. 
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hogy az ügy előzményeként rágalmazási pert nyert közszereplő – az egyik korábbi mi-

niszterelnök tanácsadója, később pedig szeretője – magánéletének kiteregetése, az arra 

vonatkozó véleménynyilvánítások nem a magasabb korlátozhatósági mérce alapján ítél-

tetnek meg, ezért a panaszos nem igényelhette az EJEE 10. cikkének védelmét. 

Az EJEE 8. cikke a magán- és családi élet tiszteletben tartását írja elő, különös tekin-

tettel a magánlakásra és a magánlevelezésre. A cikk hatálya alá tartozik a magánszféra 

védelme is a médiával, illetve a szólásszabadság bármely gyakorlójával szemben. A 8. 

cikk második bekezdése kimondja, hogy a magánélethez való jog csak bizonyos megha-

tározott érdekek védelmében (pl. a nemzetbiztonság, közbiztonság, bűnmegelőzés, 

egészség- és erkölcsvédelem, mások jogai), törvény által meghatározott módon, a de-

mokratikus társadalomban szükséges mértékben korlátozható.  

A Bíróság az utóbbi években egyre nagyobb védelmet nyújt a magánszférának a saj-

tóval, illetve a szólásszabadsággal szemben. A 8. cikk szóhasználata, a „tiszteletben tar-

tás” állami kötelezettsége arra enged következtetni, hogy a magánélet védelmében jelen-

tős az államokra háruló pozitív, tevőleges kötelezettség mértéke. Figyelemre méltó, hogy 

azok, akik hírnevük vagy becsületük megsértése miatt induló eljárásokban egy adott ál-

lamban nem kaptak jogorvoslatot, az állammal szemben a 8. cikkre hivatkozva indíthat-

nak eljárást az EJEB előtt. Ezen eljárásokban tehát az EJEE 8. és 10. cikkei (a vélemény-

nyilvánítás szabadsága) csapnak össze; a Bíróságnak mindkettőre vonatkozó gyakorlatát 

mérlegre téve kell eldöntenie, hogy a konkrét ügyben melyik jog az erősebb.81 

A Von Hannover v. Germany ügyben hozott döntésében82 az EJEB leszögezte, hogy 

bár a közéleti szereplőknek nyilvánvalóan szűkebb a lehetőségük magánéletük védel-

mére, a privát szférát az ő esetükben is elismeri és védi a jog. Ugyanakkor a kérelmező, 

Caroline monacói hercegnő, bár közéleti szereplő, nem birtokol közhatalmat, nem po-

litikus, és a monacói törvények értelmében nő létére a hercegi trónt sem örökölheti. 

Mivel ő „csak” egy híresség, és a demokratikus diskurzust élete egyes mozzanatainak 

nyilvános kiteregetése nem szolgálja, az ő esetében a privát szféra védelme fokozottabb 

mértékű, mint egy közszereplő politikusnál. A sajtószabadság, illetve a média anyagi 

érdeke nem elég erőteljes érvek ahhoz, hogy az adott körülmények között indokolják a 

magánszféra védelmének korlátozását.  

A Caroline hercegnő kérelmére indult második ügyben83 az EJEB úgy látta, hogy a 

valóban közérdekű információkat tartalmazó újságcikkhez csatolt egyetlen fénykép 

közzététele nem sértette meg a hercegnő magánszférához való jogát. Ennek oka, hogy 

a cikk a hercegnő apja, a monacói herceg egészségi állapotáról szólt, illetve arról, hogy 

a családtagjai milyen támogatást nyújtanak neki súlyos betegsége idején. E téma tár-

gyalása közérdekű információnak számított. 

 
81  Barendt, 2010. 
82  Von Hannover v. Germany, no. 59320/00, 2004. június 24-ei ítélet. 
83  Von Hannover v. Germany (No. 2.), no. 40660/08 és 60641/08, 2012. február 7-ei ítélet. 
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A harmadik Von Hannover ügyben84 az EJEB megállapította, hogy a részes állam 

nem sértette meg az EJEE 8. cikkét. A Bíróság szerint a német bíróságok azon döntése, 

miszerint a kérdéses cikk hozzájárul a közérdekű vitához, nem tekinthető észszerűtlen-

nek. A német bíróságok az EJEB ítélkezési gyakorlatának figyelembevételével gondo-

san mérlegelték az egymással szemben álló szempontokat, és tekintettel voltak arra is, 

hogy az EJEB szerint a felperes közszereplő, aki nem jogosult magánélete olyan mér-

tékű védelmére, mint egy magánszemély. 
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II. AZ ONLINE PLATFORMOK MAGÁNSZABÁLYOZÁSA,  

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI ÉS MAGATARTÁSI KÓDEXEI 

 

Koltay András (1., 4. pont) – Papp János Tamás (3. pont) – 

Sorbán Kinga (2. pont) 

 

 

1. A jogi, ön-, társ- és magánszabályozás elhatárolása 

1.1. Jogi szabályozás 

Az online platformok működése nem mentes az állam alkotta tételes jogi szabályozástól 

– arra számos eltérő szabály vonatkozik. A „tételes jog” a törvények, rendeletek normá-

inak összessége, a jogalkotási hatalommal felruházott állami vagy szupranacionális szer-

vezetek jogszabályok által előírt formában megalkotott döntése.85 A platformokra rész-

ben kiterjed – többek között – a médiaszabályozás,86 az elektronikus kereskedelmi jog,87 

a szerződési és fogyasztóvédelmi jog,88 az adatvédelem89 és a versenyjog90 hatálya. 

 
  Koltay András egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanul-

mányok Kar és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 
  Papp János Tamás doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 
  Sorbán Kinga tudományos segédmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutató-

központ. 
85  Tóth, 2019: 37. 
86  2010/13/EU irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 

törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális média-

szolgáltatásokról szóló irányelv, AVMS irányelv). 
87  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az informá-

ciós társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv, Eker. irányelv); 2001. évi CVIII. tör-

vény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
88  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti 

vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól (Irány-

elv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról); 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről. 
89  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes szemé-

lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi ren-

delet) (GDPR); 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról. 
90  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 101–102. cikkei; 1996. évi LVII. törvény 

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról. 
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Az állami szerv megalkotja a szabályt, amely kötelezően befolyásolja a platform és fel-

használóinak működését, magatartását. Az érintett hatóságok – a Nemzeti Média- és Hír-

közlési Hatóság (NMHH), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a 

Gazdasági Versenyhivatal – és a bírósági szervezetrendszer. Az alapjogi kérdéseket érin-

tően pedig az Alkotmánybíróság felügyeli a szabályok érvényesülését, illetve döntést hoz 

a felmerülő jogvitákban. 

 

1.2. Önszabályozás 

A tételes jogi szabályozás elsődleges, de nem kizárólagos eszköz a jogalanyok maga-

tartásának szabályozására. A platformok szabályozása mögötti célok eléréséhez az ön-

szabályozás bizonyos tekintetben hatékonyabb lehet a kényszerítő állami eszközöknél. 

Az önszabályozásnak nincs egyértelmű definíciója, az inkább az alternatív (jogon túli) 

szabályozási megközelítések gyűjtőkategóriájaként szolgál. Önszabályozás alatt ehe-

lyütt a piaci, iparági szereplők által létrehozott, de tőlük formálisan függetlenül működő 

testületek által megalkotott és felügyelt szabályrendszert értünk. 

Az önszabályozás alulról építkezik, lényege, hogy az egyes ágazatok kialakítják saját 

magatartási, etikai szabályaikat, amelyeket a maguk számára kötelezőnek ismernek el, és 

a szabályok megsértőit szankciókkal fenyegetik.91 Az önszabályozás fő jellemzője az ön-

kéntesség: az érintett iparági szereplők szabadon dönthetik el, hogy részt kívánnak-e 

venni az önszabályozásban, alávetik-e magukat az önszabályozó mechanizmusnak. Erre 

nem pusztán morális indokaik lehetnek – a szabadpiacon ezek befolyása amúgy is cse-

kély –, hanem jól felfogott érdekük is lehet a részvétel: a társadalmi felelősséget vállaló 

cég képét sugallhatják, illetve remélhetik, hogy a hatékony önszabályozás megelőzheti a 

szigorúbb – és immár kötelezően érvényesülő – állami fellépést, jogalkotást. Ilyen meg-

fontolások vezetik a Facebookot is, amely sajátos módon nem iparági önszabályozás be-

vezetését, hanem egy kizárólag a saját maga működését felügyelő önszabályozási mecha-

nizmust alkotott; a platformtól – és az államtól, illetve más iparági szereplőktől is – füg-

getlen felügyeleti szervet hozott létre.92 

Az önszabályozás előnye – a tételes joghoz képest – a rugalmasság, a gyorsabb 

adaptálódási képesség, míg egyértelmű hátránya a hitelességhiány (az iparági szereplők 

részvételével jön létre, nem tőlük teljesen függetlenül) és a bizonytalan hatékonyság 

(tényleges kötelező erő híján, az érintettek belátására bízza a részvételt és a felügyelet 

eredményeként született döntéseknek való alávetést is). Önszabályozási formának te-

kintjük a tételes jogi szabályozás által alátámasztott önszabályozást is, ahol jogi szabály 

 
91  Csink – Szikora, 2019: 174. 
92  Kelly, 2020. A Facebook felügyeleti szerve az Oversight Board (https://www.over sightboard.com/), 

amelyre Mark Zuckerberg korábban „Supreme Court”-ként hivatkozott, és a tervek szerint nem 

egyedi ügyek fellebbezési fórumaként, hanem a szólásszabadságot érintő kérdésekben általános 

mércéket meghatározó szervként fog működni. 

https://www.oversightboard.com/
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írja elő a kereteket, de az önszabályozó szervezetekre van bízva mind a normák (kódex) 

megalkotása, mind a felügyelet, és az állam nem ellenőrizheti azok működését sem 

(példa erre az angol sajtó-önszabályozási rendszer93). Magyarországon a média (sajtó, 

médiaszolgáltatás, online tartalomszolgáltatás) területén a rendszerváltás óta a jó szán-

dékú kezdeményezések ellenére – pl. Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, 

Főszerkesztők Fóruma – nem láttunk példát hatékony és hosszú ideig jól működő ön-

szabályozási rendszerre. Egyedüli kivétel ez alól a reklámpiaci önszabályozás.94 

 

1.3. Társszabályozás 

A társszabályozás (co-regulation) az állam és az iparági szereplők közös erőfeszítésé-

ből megvalósuló szabályozás, amely ötvözi a tételes jog és az önszabályozás rendsze-

rét. A társszabályozás szintén gyűjtőfogalom, mert az állam és az érintett iparág együtt-

működésének számos lehetséges formája, árnyalata létezik. A gyakorlatban szintén ön-

kéntesség jellemzi, vagyis az egyes piaci szereplők nem kötelezettek a részvételre. Elv-

ben elképzelhető lenne a kötelező társszabályozás – ahol az állam előírja a piaci sze-

replők számára a részvételt –, de erre a média- és tartalomiparban Európa-szerte nem 

találni példát (legalábbis nem általános érvénnyel, ugyanakkor a sajátos társszabályo-

zást megvalósító szabály az Eker. irányelvben a felhasználók jogsértő tartalmaival 

szembeni fellépést irányoz elő a közösségi média számára). Ilyennek tekinthetők azon-

ban a különböző szakmai kamarák, például az ügyvédi vagy a közjegyzői kamara, ahol 

a tagság a szakma képviselői számára kötelező szabályokat pedig az állam és az általa 

erre felhatalmazott köztesület is alkothat. 

A társszabályozás elősegítheti a törvényi kötelezettségek érvényesülését, azok betar-

tásának felügyeletét – ahogyan a médiatörvényben (Mttv.)95 meghatározott társszabályo-

zási rendszer – illetve teljes egészében helyettesítheti is a törvényi szabályozást, amennyi-

ben a betartandó normákat is a társszabályozás keretében alakítják ki a felek. Ez utóbbi 

esetben az is elképzelhető, hogy az állam csak a rendszer működtetésének kötelezését 

telepíti az iparági szereplőkre, amelyek létrehoznak egy normaalkotó és azok betartását 

felügyelő testületet, illetve szervezetet (ezek ideális esetben egymástól szintén függetle-

nek), az állam pedig ennek jogszerűségét és működésének megfelelőségét ellenőrzi. 

Az Mttv.-ben szabályozott társszabályozási eljárás a magyar közigazgatás és igazga-

tási ágazatainak egészét nézve is újdonságot hozott. Egyedülálló jogállami megoldási 

módszer, amely nemcsak az európai uniós szabályozásnak, hanem újszerűsége ellenére a 

 
93 The Royal Charter on Self-Regulation of the Press (2013), https://assets.publishing.service.gov.uk/ 

government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/254116/Final_Royal_Charter_25_Octo-

ber_2013_clean__Final_.pdf (2020. 03. 28.). 
94  Kiemeljük az Önszabályozó Reklámtestület működését és a Magyar Reklámetikai Kódex felügye-

letéhez kapcsolódó gyakorlatot. 
95  2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról. 
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hazai alkotmányos elveknek is megfelel. Az Mttv.-ben megjelenő társszabályozási rend-

szer legjelentősebb újdonsága a más ágazatokban található önszabályozási típusokhoz 

(pl. alternatív, közvetítő, mediációs és egyéb vitarendezési eljárásokhoz, magatartási kó-

dexekhez) képest az NMHH Médiatanácsa által biztosított felhatalmazás. Ez alapján az 

iparági szervezetek a törvény alkalmazásának közfeladatát láthatják el, amikor a hatósági 

eljárást megelőzően saját eljárásukban vizsgálhatják a jogsértésre hivatkozó panaszokat. 

A Médiatanács közigazgatási szerződésben felhatalmazhatja az iparági szervezetet, hogy 

panasz esetén – nem hatósági közhatalmi jogkörrel – a Médiatanács eljárását megelőzően 

eljárjon tagjaival és mindazon médiaszolgáltatókkal vagy kiadókkal szemben, akik az 

adott önszabályozási eljárásnak önként alávetik magukat.96 

Az ön- és társszabályozás jelentőségét az Audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló irányelv (AVMS) is rögzíti, és előírja a tagállamok számára, hogy ösztönözzék 

az ilyen rendszerek felállítását. Ezzel összefüggésben kiemeli, hogy egyes médiaszol-

gáltatási ágazatokban a közérdekű célok elérésére irányuló intézkedések hatékonyab-

bak lesznek, ha azokat a szolgáltatók aktív támogatásával hozzák meg.97 

 

1.4. Kötelező társszabályozás a felhasználók magatartásának felügyeletére  
vonatkozóan 

A társszabályozási rendszerekben a részvétel a szolgáltatók számára általában véve ön-

kéntes, de egy fontos kérdésben a szabályozás mégis, európai szinten is sajátos társsza-

bályozásra kényszeríti őket.  A társszabályozás ezen megvalósulása arra kötelezi a plat-

formokat, hogy vegyenek részt a felhasználói magatartás jogszerűségének felügyeleté-

ben. A szabályozás a platformot kötelezi, de a felhasználók által elkövetett jogsértések-

kel szembeni fellépést célozza. A platform felelőssége nem a jogsértő tartalom közzé-

tétele, hanem az azzal szembeni fellépés elmaradása esetében állapítható meg. 

Az Eker. irányelv 14. cikke széles körben mentességet biztosít a platformoknak, így 

ha azok nem a saját maguk által előállított tartalmat tettek elérhetővé, és eredendően 

nem volt tudomásuk e tartalom jogsértő jellegéről, akkor nem felelnek értük, amennyi-

ben a jogsértő jellegről való tudomásszerzést követően haladéktalanul intézkednek az 

eltávolításról vagy a hozzáférés biztosításának megszüntetéséről. Ennek elmaradása 

esetén viszont a saját mulasztásukért már felelőssé tehetők. Ezzel a tételes jogi szabá-

lyozás a felhasználói tartalmak felőli döntéshozó szerepébe kényszeríti a platformokat, 

az értesülés feltételéhez kötött döntést várva tőlük a tartalmak jogellenességéről. Ezen 

eljárás következménye adott esetben a tartalmak eltávolítása.  

A „jogsértő” jelleg megítélése egy igen lényeges problémát vet fel. Az eltávolítási 

kötelezettség független a jogsértés megállapítására irányuló bírósági vagy más hatósági 

 
96  Mttv. 197–202. §-ok. 
97  AVMS irányelv, 4a cikk. 
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eljárástól, és a tárhelyszolgáltatónak azelőtt kell cselekednie, hogy ilyen döntés szü-

letne, ha egyáltalán indul bármiféle jogi eljárás. A jogsértés tényét tehát saját magának 

kell eldöntenie, és e döntés egyfelől mentes lesz a jogállami garanciáktól (miközben 

érintheti a szólásszabadságot is), másfelől arra ösztönzi a kötelezettet, hogy bármely 

aggályos esetben, a saját mentesülése érdekében, a tartalom fennmaradása ellenében 

döntsön. Ez a jogi szabályozás által kikényszerített társszabályozás egy sajátos formá-

jának tekinthető, amelyben a tételes jogi normák (a szólásszabadság korlátainak) érvé-

nyesülését egy magánfél (a platform) felügyeli, egyúttal végre is hajtva a szankciót (a 

tartalom törlését). 

 

1.5. Magánszabályozás 

Magánszabályozásnak itt azt a rendszert hívjuk, amelyben a platformok maguk alkot-

nak szabályokat, és azokat a szintén maguk alkotta eljárásban felügyelik. Ezen szabá-

lyok értelemszerűen nem a platformot magát, hanem a felhasználóit kötelezik elsősor-

ban, bár a platformok is kötelezettséget vállalhatnak a rendszer működtetésére (amely 

azonban velük szemben értelemszerűen jogilag nem kikényszeríthető). A magánszabá-

lyozás tehát a felhasználói magatartás jogon kívüli többletszabályozása, amely átfedés-

ben lehet a tételes jogi szabályozással, de ez nem szükségszerű jellemzője. A platfor-

mok a magánszabályozást felhasználóikkal szemben a velük létrejött szerződésükön 

keresztül érvényesíthetik, így e szabályoknak a felek között jogi kötőereje van. Mivel 

pedig elsősorban a felhasználók által közzétehető, megosztható tartalomra vonatkozik, 

közvetlenül érinti a szólásszabadság érvényesülését.  Magánszabályozásnak tekinthető 

például a Facebook által létrehozott „Felügyeleti Testület” („Oversight Board”), akkor 

is, ha a közösségimédia-platform kommunikációjában a testületet tőle függetlennek ál-

lítja be. A testület működésének szabályait a Facebook állapítja meg, tagjait a Facebook 

kéri fel, hatásköre kizárólag a Facebook platformjára terjed ki. Az Oversight Board meg-

alakítása újabb lépés az állami jogrendszer mellett párhuzamosan kiépülő „pszeudo” jog-

rendszer felépítése felé. 

A platformoknak joga van e szabályok megalkotásához, ami a tulajdonjogukból és 

a vállalkozás szabadságához fűződő jogukból ered. Viszonylag kevés korlátozás vonat-

kozik az efféle magánszabályozásra, viszont a platformokra nézve is kötelező a szólás-

szabadság korlátainak betartása (pl. az általuk befogadható reklámok vonatkozásában), 

vagy az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása felhasználóikkal szemben. A ma-

gánszabályozás így a jogikon túl egyéb, a platformon közzétett véleményekre vonat-

kozó korlátozásokat is előírhat. Jack Balkin e jelenséget magánirányításnak (private 

governance) nevezi,98 mások még keményebben fogalmaznak, és a „magáncenzúra” 

(private censorship) kifejezést használják.99 Amint arra Balkin figyelmeztet, az állami 

 
98  Balkin, 2018: 1182. 
99  Heins, 2014. 
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szabályozásnak való megfelelés és a magánszabályozás egymástól élesen elválasztva 

nem értelmezhetők megfelelően, ugyanis az állami szabályozás fenyegetése magánsza-

bályozásra ösztönzi a platformokat, mert azok abban érdekeltek, hogy lehetőleg meg-

előzzék a számukra terhes állami beavatkozást.100  

A platformszolgáltatóknak ezen túlmenően egyéb motivációi is vannak a magán-

szabályozás alkalmazására. Ezek közül evidens módon a legfontosabbak a gazdasá-

giak. A szolgáltatók érdeke az, hogy a felhasználók biztonságban érezzék magukat, 

amíg a platformjukat használják, és lehetőleg ne találkozzanak sértő, felháborító vagy 

zavaró tartalmakkal. Ezek moderálása és törlése nem a szólásszabadság jogi korlátai-

nak figyelembevételével történik, azaz olyan tartalmak is törölhetők e logika alapján, 

amelyeket a jogi szabályozás egyébként védene, illetve nem feltétlenül törlik azokat, 

amelyek egyébként túllépnek a szólásszabadság védett határain. A magánszabályozás 

egyik fő problémája tehát az állami szabályozáshoz képest részben szigorúbb, rész-

ben megengedőbb, egyúttal ennek következtében kiszámíthatatlan tartalomszabályo-

zás. A másik fő gond a döntéshozatalra vonatkozó megfelelő eljárás hiánya, ami job-

bára nélkülözi a jogi eljárásokban érvényesülő alkotmányos garanciákat, például az 

érintett felhasználó megfelelő értesítését, a fellebbezési lehetőséget, a nyilvános eljá-

rást, a megismerhető döntéshozót, az írásba foglalt és megismerhető döntést stb. Az idő 

előrehaladtával, a rájuk nehezedő, különböző irányból érkező nyomás következtében 

a platformok lépéseket tesznek az átláthatóság felé, de még hosszú út áll előttük e 

tekintetben. 

A magánszabályozás nem csak a platform által nemkívánatosnak tekintett tartalmak 

törlésével valósulhat meg. Ennél jóval jelentősebb hatású, és nem az egyedi tartalmak 

vonatkozásában, hanem a teljes tartalomfolyamot érintő módon történhet az egyedi fel-

használó szeme elé táruló tartalmak szerkesztése, platform általi sorrendbe állítása, 

egyes tartalmak előtérbe helyezése és mások elrejtése. Ez nem „szabályozás”, mert 

nem igényel a tartalom (magánszabályozási kódexre tekintettel vizsgált) „megfelelősé-

géről” szóló normatív döntést, de alapvetően érinti az egyes tartalmak hatásának – kö-

zönséghez való eljutásának – esélyeit, így egyfajta sajátos szerkesztésnek tekinthető, 

amely a magánszabályozásnál jelentősebb hatást gyakorol az egyes tartalmak sorsára. 

Mindez a személyre szabott szolgáltatásnyújtás céljából, az egyéni (a platform által 

vélt) felhasználói igények kiszolgálása érdekében történik, és szoros összefüggésben 

áll a szóban forgó felhasználóról gyűjtött adatokkal, korábbi online jelenlétével, a plat-

form által kialakított profiljával. A felhasználó így tudtán kívül és ténylegesen kifeje-

zett akarata hiányában is befolyásolja a számára nyújtott szolgáltatás tartalmát, miköz-

ben a platform maga is aktívan hat a felhasználói akaratra, illetve képes a felhasználó 

befolyásolására, egyúttal – pénzben, véleményformáló erőben mérhető – hatást gyako-

 
100  Balkin, 2018: 1193. 
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rol a tartalom-előállítókra is. Ennek pedig következményei vannak nemcsak a felhasz-

náló mint fogyasztó döntéseire, hanem a közügyek vitájára, az információkhoz jutásra 

és a vélemények sokszínűségére, azaz a demokratikus nyilvánosság minőségére nézve is. 

 

2. A magánszabályozás, valamint az ön- és társszabályozási rendszerek  

működésének átláthatósága 

A platformok magánszabályozása, valamint az ön- és társszabályozási rendszerek sok 

szempontból különböznek, valamiben azonban hasonlítanak egymáshoz: az átlátható 

működés mindegyik rendszer szempontjából alapvető tényező. Az átláthatóság a jogon 

kívüli szabályozás esetében azt jelenti, hogy a szolgáltatók döntéseiket maguk alkotta, 

vagy általuk kötelezőnek elismert szabályoknak megfelelően, a nyilvánosság számára 

ellenőrizhető módon hozzák meg. Az átlátható működés garantálja, hogy az állampol-

gárok információt szerezhessenek arról, hogy a szolgáltatók betartják-e a saját maguk 

vagy a piaci szereplők egy csoportja által megfogalmazott szabályokat, továbbá azokról 

az esetekről, amikor a szolgáltatók döntéseiket állami vagy piaci beavatkozás követ-

keztében hozzák meg. 

 

2.1. Az ön- és társszabályozási rendszerek működésének átláthatósága 

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 2003-ban in-

tézményközi megállapodást hoztak létre a jogalkotás javításáról,101 amelyben a Bizott-

ság feladatává tették annak biztosítását, hogy az ön- és társszabályozási rendszerek 

megfeleljenek az átláthatóság elvének.102 Az AVMS irányelv a videómegosztóplat-

form-szolgáltatók által ön- és társszabályozás révén kialakított kódexek esetében elő-

írja, hogy a kódexekben foglalt célkitűzéseket rendszeresen, átláthatóan és független 

módon nyomon kell követni.103 A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) szerint, az iparági önszabályozás egyik nagy kihívása az áltáthatóság biztosí-

tása, egyes önszabályozási rendszerek ugyanis nélkülözik a magatartási szabályok ér-

tékelésére és a beszámolásra vonatkozó eljárásokat.104 Az OECD fontosnak tekinti az 

önszabályozás átláthatóságának fejlesztését, amelyet az iparági önszabályozás sikerét 

előmozdító tényezők között tart számon. 

Az átláthatóság biztosítása az önszabályozási rendszerekben azért is nehézkes, mert 

a rendszerekhez való csatlakozás önkéntes, és ha az egyes iparági szereplők nem érte-

nek egyet annak működésével, kiléphetnek belőle. Az átláthatóság teljes körű biztosí-

 
101 Interinstitutional Agreement on Better Law-Making (2003/C 321/01). European Commission, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003Q1231%2 801%29 (2020. 03. 28.). 
102  Uo. 17. pont. 
103  2018-as AVMS irányelv, (12) preambulumbekezdés és 4a cikk. 
104  OECD, 2015. 
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tása azért is akadályokba ütközhet, mert az iparág nem biztos, hogy saját maga szank-

cionálására fordítja erőforrásait.105 A hatékony önszabályozás egyik feltétele, hogy le-

gyen egy független szerv, amelyik megalkotja, és egy másik, amelyik érvényesíti a sza-

bályokat, és felülvizsgálja a döntéseket. Ismertek olyan szabályozási modellek, mint a 

Sarkady Ildikó által is említett ausztrál példa, ahol az állam által szabályozott önszabá-

lyozásról beszélünk. Ebben a modellben a szabályokat a jogalkotó alkotja meg, azok 

kikényszerítése, érvényesítése viszont az önszabályozó szerv feladata.106 Az ilyen kvá-

ziszabályozásnak is nevezett107 modellben a működés átláthatóságának biztosítéka az, 

hogy ha a szabályozásban részt vevő szereplők működése nem elégséges, akkor az ál-

lam szabályozás révén beavatkozhat.  

A társszabályozási rendszerek átláthatóságának elsődleges biztosítéka a rendszer-

nek alapot adó jogi szabályozás, valamint az állam által megvalósított felügyeleti tevé-

kenység. Magyarországon a médiaszabályozás területén kialakított társszabályozási 

rendszer az NMHH Médiatanácsa és a társszabályozó szervezet közötti közigazgatási 

szerződésekre épül, amelyek törvényességi felügyeletét a Médiatanács látja el. A Mé-

diatanács által végzett felügyelet a társszabályozási szervezet közigazgatási szerződés-

ben meghatározott tevékenységére terjed ki,108 vagyis jelentősen korlátozott tartalmú 

felügyeletet jelent.109 A felügyelet során a Médiatanács adatszolgáltatásra kötelezheti a 

társszabályozó szervezetet, szankcióként felmondhatja a közigazgatási szerződést, il-

letve a társszabályozási rendszer elégtelen működése esetén gyakorolhatja hatósági ha-

táskörét. A Médiatanács ezenfelül jogorvoslati jellegű tevékenységet is végez, mivel a 

társszabályozásban részt vevő szervezet kötelezettséget kiszabó döntéseit automatiku-

san, míg egyéb döntéseit a beadvány előterjesztőjének vagy a döntés kötelezettjének 

kérelmére felülvizsgálja.110 

 

2.2. A magánszabályozás működésének átláthatósága 

A platformok ideális esetben nemcsak megalkotják a szabályokat, hanem azoknak ér-

vényt is szereznek. Erre jó példát nyújt, amikor felhasználói bejelentés érkezik egy kö-

zösségi iránymutatásokkal ellentétes tartalomról, akkor eltávolítják azt, azonban ha úgy 

ítélik meg, hogy a szóban forgó tartalom csak egy adott régió vagy ország számára 

sértő, arra is lehetőségük van, hogy IP-cím alapján csak meghatározott helyen tegyék 

elérhetetlenné azt. A szabályok betartásának kikényszerítése alapvetően üdvözlendő 

tevékenység, amennyiben az kiszámítható módon, átláthatóan történik. Nem véletlen, 

 
105  Csink – Mayer, 2012: 41. 
106  Sarkady, 2017: 123. 
107  Csink – Mayer, 2012: 38. 
108  Mttv. 201. § (1) bek. 
109  Lapsánszky, 2019: 998. 
110  Mttv. 199. § (1) bek. 
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hogy a jogbiztonság és az átlátható jogi szabályozás és jogalkalmazás a jogrendszer 

alapjai. Az állampolgároknak az államszervezet működésébe vetett bizalma akkor szi-

lárd, ha az eljárások előre meghatározott normák alapján, pontosan megfogalmazott 

eljárásrend szerint történnek egy olyan rendszerben, ahol mindenkinek lehetősége van 

arra, hogy előre lássa magatartása lehetséges következményeit, és gyakorolja jogait. 

A platformok döntéshozatalát szabályozó normák azonban nem ezekre az elvekre 

épülnek, Koltay András a magánszabályozás egyik fő problémáját az eljárási garanci-

ákat nélkülöző döntéshozatalban látja.111 A közösségimédia-platformok esetében az el-

járási garanciáknak azt kellene érvényre juttatniuk, hogy a szolgáltatók tájékoztatást 

adjanak a panasz elbírálásáról, a moderálási elvekről, illetve az eljárás eredményéről 

indokolt döntés szülessen. A platform üzemeltetőinek többnyire nincsen indokolási kö-

telezettségük, ahogyan néhány homályosan megfogalmazott követelmény kivételével 

arról sem tájékoztatnak, hogy pontosan hogyan zajlik a moderátori döntéshozatal, vagy 

hogy milyen szempontokat mérlegel az, aki az ügyben eljár. Arra sincsen garancia, 

hogy a globálisan, jobb esetben a régiónként működtetett irodában olyan moderátor 

foglalkozik a kifogásolt tartalmakkal, aki ért a panaszos nyelvén, hiszen a moderáto-

roknak elég egy rövid képzés ahhoz, hogy munkába állhassanak.112  

Az online platformok tartalommenedzsmentjének átláthatóságával kapcsolatban az 

uniós jog csak olyan szabályokat fogalmaz meg, amelyek az üzleti felhasználók és a 

platformszolgáltatók viszonyrendszerét érintik, továbbá amelyek csak a videómegosztó 

platformokra vonatkoznak.  

Az Európai Parlament és a Tanács 2019/1150. sz. rendelete a közösségimédia-plat-

formok számára is rendelkezik átláthatósági követelményekről.113 A rendelet a szerző-

dési feltételekkel kapcsolatban azt a követelményt rögzíti, hogy azok legyenek világo-

san és érthetően megfogalmazottak, könnyen hozzáférhetők, és tartalmazzák a szolgál-

tatásnyújtás platformszolgáltató általi egyoldalú megszüntetésének, illetve felfüggesz-

tésének lehetséges eseteit.114 A platformszolgáltatónak az üzleti felhasználók hozzáfé-

résének korlátozásával, illetve felfüggesztésével kapcsolatban minden esetben indoko-

lással ellátott döntést kell hoznia.115  

Az átláthatóság követelménye a videómegosztóplatform-szolgáltatások szabályozá-

sában is megjelenik. Az AVMS irányelv szól arról, hogy a platformoknak olyan átlát-

 
111  Koltay, 2019: 233. 
112  Solon, 2017. 
113  Az Európai Parlament és a Tanács 2019/1150 rendelete az online közvetítő szolgáltatások üzleti 

felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról (11) pre-

ambulum bekezdés. 
114  Uo. 3. cikk 1. bek. 
115  Uo. 4. cikk 1. bek. 
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ható mechanizmusokat kell kialakítaniuk, amelyekkel a felhasználók jelezhetik a pana-

szaikat, valamint biztosítaniuk kell, hogy a panaszkezelési eljárásuk átlátható legyen.116 

Noha e szabályok nem tekinthetők minden online platform vonatkozásában irányadó-

nak, a bennük megfogalmazott átláthatósági követelmények általánosságban is megáll-

ják a helyüket, és más dokumentumokban is rögzítésre kerültek. 

A Ranking Digital Rights 11 indikátor alapján méri fel, hogy a vállalatok nyilvános-

ságra hozatali politikája és gyakorlata hogyan érinti a szólásszabadság érvényesülé-

sét.117 Az indikátorok között szerepel a felhasználási feltételek hozzáférhetősége és 

közérthetősége, illetve az is, hogy mennyire átlátható a tartalommoderálás, hogyan re-

agálnak a platformok a kormányzati megkeresésekre és a harmadik személyek tarta-

lomeltávolításra irányuló megkereséseire. A tartalommoderálás átláthatóságának és a 

platformok elszámoltathatóságának minimumkövetelményeit fogalmazzák meg a 

Santa Clara alapelvek is.118 Az alapelvek szerint ahhoz, hogy a platformok tartalmi 

előírásainak kikényszerítése pártatlan és arányos legyen, a platformok pedig tisztelet-

ben tartsák a felhasználók jogait, három feltételnek kell teljesülnie: 

‒ a platformoknak nyilvánosságra kell hozniuk, hogy hány bejegyzést töröltek, il-

letve hány felhasználói fiókot függesztettek fel vagy töröltek a szolgáltatásból; 

‒ a platformoknak indokolással ellátott jelzést kell küldeniük a felhasználóknak 

arról, ha az általuk feltöltött tartalmat eltávolítják, továbbá akkor, ha az adott 

felhasználó fiókját felfüggesztik vagy törlik; 

‒ a platformoknak biztosítaniuk kell a jogorvoslat lehetőségét. 

A nagyobb közösségimédia-platformok rendszeresen tesznek közzé ún. átlátható-

sági jelentéseket (transparency report), amelyekben számot adnak a moderált tartalmak 

mennyiségéről és a törlés indokáról is.119 Az átláthatósági jelentések a moderált tartal-

mak két csoportját különböztetik meg, és külön kezelik azokat a tartalmakat, amelyeket 

a platformok saját kezdeményezésre vagy felhasználói panaszra távolítanak el a közös-

ségi iránymutatások vagy alapelvek megsértése miatt, és azokat a tartalmakat, amelye-

ket kormányzati vagy harmadik személyek megkeresései alapján távolítanak el.  

 

2.3. Az átláthatóság biztosítékai 

Bár nem fogalmazzák meg közös standardok azt, hogy a magánszabályozás, valamint 

az ön- és társszabályozási rendszerek átláthatóságát milyen eszközökkel lehet biztosí-

tani, az egyes rendszerekre irányadó követelmények alapján össze lehet állítani egy 

minimumlistát. Az átláthatóság egyik biztosítéka az, hogy az alanyok (felhasználók) 

 
116  2018-as AVMS irányelv 28b cikk. 
117  Ranking Digital Rights, 2019. 
118  Santa Clara Principles, https://santaclaraprinciples.org. (2020. 04. 02.) 
119  Ld. a Facebook (https://transparency.facebook.com), illetve a Google (https://transparen cyreport. 

google.com) átláthatósági jelentéseit. 

https://santaclaraprinciples.org/
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magatartását szabályozó normák legyenek könnyen elérhetők és közérthetők. Az eljá-

rások eredményéről a szolgáltatóknak indokolással ellátott döntésben kell tájékoztat-

niuk az érintetteket, és lehetőséget kell biztosítaniuk jogorvoslat igénybevételére. Fon-

tos szempont, hogy az egyes döntések meghozatalát az állami, kormányzati szereplők 

vagy a nagyobb piaci erővel bíró vállalkozások ne befolyásolják. A döntéshozatal transz-

parenciáját biztosítja az is, ha működik a külső kontroll intézménye, vagyis ha létezik 

olyan szerv, amely felügyeli a szabályozás működését, illetve a döntések elleni jogor-

voslat lehetőségét biztosítja. 

 

3. A közösségi oldalak felhasználási feltételei és a platformok magánszabályozása 

3.1. A felhasználási szerződések mint magánjogi kötelmek 

A közösségi oldalak működését a felhasználási feltételek határozzák meg. Ebben fo-

galmazzák meg, hogy a felhasználónak milyen magatartási szabályokat kell betartania, 

mi megengedett az oldal használatakor, valamint ebben rendezik a felhasználók és a 

szolgáltató közötti viszony egyes egyéb kérdéseit is. A felhasználó legtöbbször az ol-

dalra történő regisztrációval, előzetes mérlegelés nélkül (a szerződéses tartalom tény-

leges megismerése nélkül is) elfogadja e feltételeket – egy külön erre kialakított űrlapon 

a megfelelő négyzet bejelölésével, vagy egy külön ezt megfogalmazó ikonra kattintva. 

A feltételek elfogadása számos esetben már azzal is megvalósul, hogy a felhasználó 

elkezdi használni a szolgáltatást, vagy egy olyan oldalt látogat meg, ahol az adott plat-

form által nyújtott szolgáltatás (pl. beágyazott komment szekció) működik. 

A közösségi oldalra való regisztráció során általában háromféle szöveget láthat a 

felhasználó: a felhasználási feltételeket (terms of use vagy user agreement), az adatke-

zelési szabályzatot (privacy policy) és a sütikre vonatkozó szabályzatot (cookie policy).  

Az adatkezelési szabályzat meghatározza az oldal által gyűjtött adatok körét, tájé-

koztatja a felhasználót, hogy azokat milyen célra használja fel, hogy hogyan tudja sza-

bályozni az általa megosztott adatok elérhetőségét, milyen adatait használhatják fel a 

használat közben megjelenő hirdetések stb. A sütikre vonatkozó szabályozás a tárol-

ható és fogadható azonosítók, illetve számítógépekre, telefonokra és más eszközökre 

vonatkozó egyéb információk használatáról tájékoztat. A felhasználási feltételek ezzel 

szemben nemcsak tájékoztató jellegűek, hanem a felek kölcsönös jogait és kötelezett-

ségeit is rögzítik. Többek között – az elnevezéséből adódóan – meghatározzák az oldal 

használatának feltételeit, hogy milyen tartalmat szabad megosztani az oldalon, miért 

tilthatják ki a felhasználót, vagy mely jogszabályok érvényesek az oldal használata so-

rán adódó jogvitákban.120 A közösségi oldal felhasználója és az oldal üzemeltetője kö-

zött ekkor kétoldalú jogviszony keletkezik, amiből adódóan a felek kötelezettségek és 

jogosultságok alanyaivá válnak, azaz szerződést kötnek egymással. 

 
120  Cocozza, 2014: 372. 
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A szerződések főszabály szerint a felek kölcsönös akaratát és egymással szemben 

támasztott feltételeit tartalmazzák, amelyeket a felek megtárgyaltak, és minden pontban 

megfelelőnek találtak. Ez a felhasználási feltételekre nem igaz, ezek ugyanis mindent 

vagy semmit alapon működnek, azaz a felhasználó vagy elfogadja a felhasználási fel-

tételek minden kikötését, vagy nem veheti igénybe az adott szolgáltatást. A legtöbb 

közösségi oldal felhasználási feltétele egy általános szerződési feltételek útján létreho-

zott szerződés, egyoldalúan diktált tartalommal, a felhasználó oldaláról korlátozott 

szerződési szabadsággal (amely szabadság csupán arra terjed ki, hogy a felhasználó szer-

ződik-e a platformmal, vagy sem). Egy fogyasztó és vállalkozás között létrejövő, távol-

lévők között elektronikus úton kötött atipikus magánjogi blankettaszerződésről van tehát 

szó, amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányul. 

A platformok és a felhasználók között létrejövő viszonyrendszerben ez a szerződés 

lesz irányadó, a felhasználó összes jogát és lehetőségét a felhasználási feltételek szabá-

lyozzák. Amennyiben a szerződő fél, vagyis a felhasználó nem magánszemély, hanem 

üzleti céllal használja az oldalt, akkor egy kiegészített felhasználási feltételt121 kell elfo-

gadnia, amelyben külön erre a jogviszonyra vonatkozó szabályokat fogalmaznak meg. 

Ekkor már nem is fogyasztói szerződésről van szó, hanem üzletfelek közötti kötelmi 

viszonyról, de a felhasználási feltételek általános része ugyanúgy irányadó lesz a fe-

lekre nézve. Ez a jogalapja minden döntésnek, amelyet később a platform meghoz a 

felhasználók tartalmai, adatai és tevékenysége kapcsán. A döntések ellen nincs helye 

külső fórum előtti fellebbezésnek, hiszen maguk az oldal üzemeltetői az egyedüliek, 

akik a szerződés alapján jogosultak eldönteni az adott esetben felmerülő (jog)vitát. 

A felhasználási feltételek elfogadásával tehát érvényes magánjogi szerződés jön 

létre, amely tipikusan inkább a felhasználókra ró kötelezettségeket. Bár természetesen 

a platformnak is adódnak kötelezettségei a szerződésből (például az abban meghatáro-

zott szolgáltatások nyújtására, fejlesztésére, biztonságos működtetésére), a szigorúbb 

és részletesebb kikötések mégis inkább a felhasználókat terhelik. Kissé eltolt pólusú 

szerződésekről beszélhetünk tehát, ugyanis a feltételek főként a felhasználókat terhelő 

kötelezettségeket taglalják, és kevés konkrét, bírósági úton kikényszeríthető jogosult-

ságot fogalmaznak meg számukra. Ennek ellenére a felhasználási feltételek két irány-

ból kötik a feleket, és egyrészt a platformok nem tanúsíthatnak olyan magatartást, 

amely ellentétes a felek között létrejött szerződéssel, másrészt viszont a felhasználó 

sem hivatkozhat alappal jogai sérelmére, ha a platform szerződésszerűen járt el és lépett 

fel adott esetben ellene. 

 

 
121  Pl. Twitter Master Services Agreement. Twitter, https://legal.twitter.com/ads-terms/internatio-

nal.html; Csatornákra vonatkozó bevételszerzési irányelvek a YouTube-on. YouTube, https://sup-

port.google.com/youtube/answer/1311392?hl=hu&ref_topic=9153642; A Facebook kereskedelmi 

feltételei. Facebook, https://www.facebook.com/legal/commercial_terms (2020. 03. 28.). 
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3.2. A felhasználási feltételek betartásának platform általi felügyelete  

A platform feletti kontroll egyúttal a felhasználói tartalom feletti ellenőrzés jogát és 

lehetőségét is magában foglalja.122 A közösségi oldalak működtetői eldönthetik, hogy 

ki regisztrálhat az oldalra, és ki nem, ki milyen szabályokat köteles betartani, illetve 

milyen véleményeket tiltanak ki az általuk működtetett környezetből, és az egyes véle-

ményeket milyen rendezőelvek alapján tárják a felhasználók elé.  

A felhasználók így ki vannak szolgáltatva az oldal üzemeltetőjének, aki bármikor 

védekezhet azzal, hogy a felhasználási feltételekből eredően joga van saját szabályai 

szerint eljárni, és felhasználóikkal szemben legfeljebb azok megszegése esetén tartozik 

felelősséggel, ugyanakkor a felhasználói tartalmak korlátozása – a platform által alko-

tott szabályok érvényesítésével – nem minősül szerződésszegésnek. A saját maguk al-

kotta szabályok megsértése esetén a közösségi oldalak külön „jogérvényesítő” rend-

szert alkalmaznak. Ha a közösségi oldalakat egy államnak képzeljük el, akkor az üze-

meltető (törvényhozó) által megalkotott felhasználási feltételek a jogszabályok, a min-

dennapi működésért felelős személyek a kormány, a monitorozást végző személyek/al-

goritmusok a rendőrség, a bejelentéseket és panaszokat vizsgáló személyek, illetve al-

goritmusok pedig a bíróság. Természetesen egy demokratikus államban a hatalommeg-

osztás elvének megfelelően ezek elkülönülnek egymástól, a közösségi oldalak esetében 

viszont egy kézben összpontosul minden. Egy magánkézben lévő szolgáltatásnál nyil-

vánvalóan a tulajdonos határozhatja meg a saját szabályait, a vitás pont inkább a döntési 

mechanizmusok átláthatósága és a döntések ellen való fellebbezési lehetőségek hiányá-

ban rejlik. Ennek orvoslására a Facebook létrehozott egy tőle elvben független felülvizs-

gálati szervet, amelyhez azok a felhasználók is fordulhatnak, akiknek törölték a tartal-

mát.123 A független testület közzétett, átlátható eljárásrend alapján működik majd.124 

 

3.3. A platformok tartalomszabályozási „kódexei” és a szólásszabadság jogi  
korlátozása 

A szólásszabadság szempontjából a közösségi platformok saját közösségi alapelveik 

révén szinte globális tartalomszabályozóvá váltak. A felhasználási feltételek a média-

szabályozás klasszikus tárgyköreit járják körül, meghatározva, hogy melyek azok a tar-

talmak, amelyek közlése nem megengedett a platformon. Függetlenítve magukat bár-

mely állam vagy szupranacionális szervezet szabályozásától, önálló fogalmakat is al-

kotnak a szabályozás értelmezéséhez, így valójában a tételes jogi normákkal párhuza-

mos szólásszabadságjogi „kódexet” hoznak létre és felügyelik érvényesülését a fel-

használókkal szemben. Ez a „magáncenzúrának” is nevezhető jelenség teljesen új 

 
122  Tutt, 2014: 249. 
123  Harris, 2020.  
124  Facebook Oversight Board Bylaws. Facebook, https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/01/ 

Bylaws_v6.pdf (2020. 03. 28.). 
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helyzetet teremt a demokratikus nyilvánosság számára, hiszen semmilyen garancia 

nincs arra, hogy a nyilvános diskurzusok egyre növekvő részének helyt adó platformok 

felett feltétlen kontrollt gyakorló magánvállalkozások ne torzíthatnák jelentős mérték-

ben a nyilvános vitákat, saját érdekeik szerint. A közösségi média saját maga határozza 

meg a felhasználási feltételeiben használt szólásszabadsághoz kapcsolódó alapfogal-

mait, mint például a gyűlöletbeszéd, a pornográfia vagy a túlzóan erőszakos tartalmak 

jelentését. A felhasználóknak – akik leggyakrabban nem csupán egy, hanem több kö-

zösségi médiumot is használnak egyszerre – kellene észben tartani és megfelelni min-

den platform saját fogalommeghatározásának és eljárásrendjének.  

Az Egyesült Államok szövetségi Legfelsőbb Bírósága több ügyben is kifejtette, hogy 

az interneten közzétett szólást alkotmányossági szempontból ugyanolyannak kell tekin-

teni, mint a hagyományos módon megfogalmazott véleményeket.125 Kifejezetten a kö-

zösségi oldalakon megvalósuló, platform általi, a tartalomra vonatkozó magánszabályo-

zással kapcsolatban még nem született hasonló döntés a legfelső bírói fórumon,126 de ala-

csonyabb szintű bíróságok már több ízben alkotmányosan védett szólásnak tekintették a 

közösségi oldalakon közzétett tartalmakat.127 Egy kerületi bíróság Donald Trump ameri-

kai elnök Twitter-fiókjával kapcsolatosan egyértelműen ki is mondta, hogy a politikai 

vélemények önkényes korlátozása az állami, kormányzati szervek részéről megengedhe-

tetlen ezeken a fórumokon, a felhasználó (az elnök) nem korlátozhatja hivatalos profiljá-

nak elérését (követését) más felhasználókkal szemben diszkriminatív alapon, azok poli-

tikai véleménye miatt.128 Adott esetben tehát nemcsak a platform, de még az állam kor-

látozása is alkotmányellenes lehet, ez alapján pedig jól látható, hogy a hasonló döntések 

meghozatala milyen nagy körültekintést követel.  

Ha olyan véleményekről van szó, amelyeket a jogrendszerek többsége egyébként is 

tilt (pl. gyűlöletbeszéd, erőszakos, fenyegető tartalmak), akkor a szólásszabadság szem-

pontjából nem feltétlenül beszélhetünk túlzó korlátozásról. Azonban amikor olyan tar-

talom érintett, amely alkotmányosan védettnek számít, vagyis korlátozása alapjogi 

szempontból nem megengedett, felmerül a kérdés, hogy létezik-e jogorvoslat, ha az 

alapjog gyakorlását a platform a jogi szabályozás keretein túl korlátozza.129  

 
125  Reno v. ACLU 521 US 844 (1997), amelyet később megerősített az Ashcroft v. American Civil 

Liberties Union 535 US 564 (2002). 
126  Egy 2010-es döntésében a Legfelsőbb Bíróság úgy fogalmazott, hogy el kell kerülni a túl korai és 

esetleg meggondolatlan döntéshozatalt az olyan ügyekben, ahol egy olyan feltörekvő technikával 

kapcsolatban kell állást foglalnia a bíróságnak, amelynek a társadalomban betöltött szerepe még 

korántsem tisztázott [City of Ontario v. Quon, 560 US 746 (2010)]. 
127  Universal City Studios v. Corley 273 F3d 429, 446 (2d Cir. 2001); TV v. Smith-Green Community 

School Corporation 807 FSupp2d 767, 776 (ND Ind. 2011); JC v. Beverly Hills Unified School 

District 711 FSupp2d 1094, 1122 (CD Cal. 2010). Az ügyeket idézi: Shklar, 2013: 669–670. 
128  Knight First Amendment Institute v. Trump, No. 1:17-cv-05205 (SDNY). 
129  Park, 2013: 900. 
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Mivel a közösségi oldalak üzemeltetői nem állami szereplők, alapvetően nem vo-

natkoznak rájuk a szólásszabadság alkotmányos követelményei. Így tehát az a kérdés, 

hogy a közösségi oldalak és a felhasználók között létrejövő szerződéses jogviszonyban, 

vagyis magánszemély és magánszemély között érvényesíthetőek-e közvetlenül a szó-

lásszabadság alapelvei. Az alapjogok kötelezettje a hagyományos megközelítésben az 

állam. Az alapjogok magánszemélyek közötti érvényesülése önálló problematika, 

amelynek kapcsán nem beszélhetünk egységes álláspontról. Vannak, akik szerint az 

államnak nincs szerepe az alapjogok magánszemélyek közti érvényesülését illetően, 

többek szerint azonban az államnak alapjogvédelmi kötelezettsége van a magánszemé-

lyek között is.130 Ez esetben tehát meg kell különböztessük az alapjogok vertikális (azaz 

az egyén és az állam közti) és horizontális (egyén és egyén, azaz esetünkben platform 

és felhasználó közötti) hatályát. 

Az első esetben egyértelműen fennáll a jogsértés esetén történő, állammal szembeni 

fellépés lehetősége, az utóbbi esetben viszont kérdéses, hogy az államnak milyen sze-

repe vagy kötelezettsége lehet, amely megalapozhatja a szerepét két magánfél közötti 

vita eldöntésében. Ugyanakkor az alapjogok horizontális érvényesülésének vizsgálata-

kor is elmondhatjuk, hogy az állam bizonyos esetekben ugyanúgy felelőssé tehető az 

esetleges jogalkotói mulasztásért. A magánfelek egymás közti viszonyában érvénye-

sülő alapjogvédelem kereteit ugyanis a jogalkotónak kell megalkotnia, amikor tehát az 

alapjogsértést nem az állam maga, hanem másik fél követi el, akkor ő azt a jogalkotó 

hiányos vagy nem megfelelő szabályozása miatt tehette meg, így az alapjogsértés végső 

soron felróható az államnak is. Felmerül tehát, hogy az állam alapjogvédelmi kötele-

zettsége kiterjeszthető-e a közösségi oldalak működésére is, azaz kötelessége-e az ál-

lamnak olyan szabályokat alkotni, amelyek a platformokkal szemben garantálják a szó-

lásszabadság érvényesülését a közösségi médiában? 

Ebben a kérdésben eltérőek a vélemények. Egyesek szerint ennek érdekében az ál-

lamnak kötelessége lenne törvényben szabályozni a közösségi oldalak működését, vagy 

legalábbis valamely szabályozó hatóság hatásköre alá vonni az ilyen szolgáltatásokat,131 

azonban ha még szükségesnek is tartanánk valamiféle garanciális szabályozás bevezeté-

sét, kérdéses, hogy találhatunk-e erre megfelelő jogalapot. Ezen a ponton ugyanis újra a 

kötelmi jog által felállított akadályok merülnek fel, amelyek szerint a közösségi oldalak 

a szólásszabadság alkotmányos doktrínái helyett a szerződési jog által szabályozott terü-

letek, ahol a szerződési, nem pedig az alkotmányjog az irányadó.132 Ennek ellenére nem 

 
130 Schanda – Balogh, 2019: 33. 
131  Például a brit parlament Digitális, Kulturális, Média- és Sportbizottsága által készített fehér könyv-

ben egy új szabályozási környezet létrehozása mellett érvelnek, amely garantálná az állampolgárok 

online biztonságát: https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/on-

line-harms-white-paper (2020. 03. 28.). 
132  Koltay, 2019: 235. 
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példa nélküliek az olyan bírósági döntések sem, ahol egyes európai államok számonkér-

ték a szólásszabadság érvényesülését a platformokon is. A Themel v. Facebook ügyben133 

a német bíróság úgy ítélte meg, hogy mivel a német polgári törvénykönyv szerint a felek 

általános szerződési feltételekkel kötött szerződése nem írhatja felül a felek alkotmányos 

jogait, a jogilag megengedhető véleménynyilvánítások nem törölhetők a platformról.134 

 

3.4. Fogyasztóvédelem 

Az EU-s (és a magyar) jogszabályok szerint a közösségi oldalak üzemeltetői és felhasz-

nálói, mint vállalkozás és fogyasztó között fogyasztói szerződés jön létre.135 Fogyasztó 

az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró 

természetes személy, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe 

vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.136 

Vállalkozás az, ami olyan tevékenységet végez, amely fogyasztókat érint, és ezt a te-

vékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok 

érdekében végzi.137 A közösségi média tehát ilyen vállalkozás, mert szolgáltatást nyújt 

a felhasználóinak, vagyis a fogyasztóknak. A felhasználó a fogyasztóhoz hasonló ki-

szolgáltatott helyzetben van, hiszen belépéskor elfogadott egy bonyolult és sokszor ir-

reálisan hosszú felhasználási szabályt, melyet később az adott oldal üzemeltetője kénye-

kedve szerint módosíthat, és ezek a változások automatikusan érvényesek lesznek min-

den felhasználóra.138 A platformnak tájékoztatási kötelezettsége van, azonban ha a re-

gisztrált tag nem ért egyet a változtatással, akkor nincs valódi jogosultsága a módosítás 

megakadályozására, legfeljebb elhagyhatja az oldalt. 

A fogyasztó fogalma azért lényeges, mert ahogyan már szó volt róla, a gazdasági 

szereplő közösségi oldalakkal kialakult jogviszonya eltér az egyszerű felhasználók jog-

viszonyától. Ez volt az alapvető kérdése a Schrems v. Facebook ügynek139 is, amelyben 

az Európai Unió Bíróságának arról kellett döntenie, hogy elveszíti-e fogyasztói státu-

szát az a közösségimédia-felhasználó, aki könyveket ad ki, előadásokat tart vagy ado-

mányokat gyűjt a saját nevében. A Bíróság megállapította, hogy az uniós szabályok140 

 
133  Themel v. Facebook, 18 W 1294/18. 
134  Koltay, 2019: 238. 
135  Osztovits, 2013. 
136  93/13/EGK irányelv 2. cikk, 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, 2. § a) pont. 
137  Uo. 2. § b) pont. 
138  „A Facebook-szolgáltatásoknak a feltételek, szabályzatok vagy irányelvek módosításáról szóló ér-

tesítést követő folytatólagos használata a módosított feltételek, szabályzatok vagy irányelvek Ön 

általi elfogadását jelenti.” Facebook, Jogi és felelősségi nyilatkozat, 13. pont: https://www.face-

book.com/legal/terms (2020. 03. 28.). 
139  C‐498/16. sz., Maximilian Schrems kontra Facebook Ireland Limited ügy, 2018. január 25-i ítélet. 
140  Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és ke-

reskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 

(Brüsszel Ia rendelet), 17. cikk.  
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értelmében emiatt nem veszíti el fogyasztói minőségét, és saját tagállama előtt perelheti 

a közösségi portál üzemeltetőjét akkor is, ha nem szűken értelmezve magáncélra hasz-

nálja az oldalt.141 A gazdasági szereplői minőséget az alapozza meg, hogy nem magán-

szükségleteinek kielégítése érdekében, szakmai tevékenység célját szolgáló szerződést 

köt a platform üzemeltetőjével.142 

A fogyasztói minőség és a felhasználási feltételek általános szerződési feltétel jel-

lege miatt különleges fogyasztóvédelmi szabályok érvényesülnek a felhasználók és a 

platformok közötti viszonyban. Szoros megkötések vonatkoznak a fogyasztói szer-

ződések (esetünkben a felhasználási feltételek) tartalmára és elérhetőségére vonatko-

zóan. A felhasználót többek között részletesen tájékoztatni kell a szolgáltatás pontos 

tulajdonságairól, a fogyasztót megillető elállási jogosultságokról, a szerződés időtar-

tamáról, a panaszkezelési módok és vitarendezési mechanizmusok igénybevételének 

lehetőségéről, valamint az ehhez való́ hozzáférés módjáról.143 Ennek ellenére a kö-

zösségi oldalak több kutatás szerint sem felelnek meg maradéktalanul e feltételeknek 

az érthetőség, az elérhetőség vagy a fogyasztói jogok szempontjából.144 Ugyanígy 

tisztességtelen az a fogyasztói szerződés, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a 

szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos ok nélkül módosítsa.145 

Ennek ellenére kivétel nélkül mindegyik közösségi oldal fenntartja magának a jogot 

arra, hogy felhasználási feltételeit bármikor bárhogyan módosítsa. Amennyiben a fel-

használó́ a módosításokat követően továbbhasználja az oldalt, azt minden oldal a mó-

dosított feltételek elfogadásaként értékeli. 

A legtöbb közösségi oldal panaszkezelő vagy igényérvényesítő mechanizmusa 

zárt rendszerben működik, átláthatatlan és felülvizsgálhatatlan szempontok szerint, 

és a döntés ellen nincs érdemi fellebbezési lehetőség. Mindemellett, mivel a legtöbb 

közösségi oldal a hirdetőktől szerez bevételt, a hirdetők pedig akkor költenek pénzt 

az oldalon, ha az minél több felhasználóhoz tudja eljuttatni az üzenetét, valójában a 

felhasználók és az üzemeltetők között egy sajátos kereskedelmi jogviszony is létre-

jön, ahol az üzemeltető a látogatók, vagyis a felhasználók számát és tevékenységét 

értékesíti egy harmadik félnek. 

Ezt felismerve az EU és a tagállamok több ízben is változtatásokra késztették a kö-

zösségimédia-platformokat. Például az Európai Bizottság és a tagállami fogyasztóvé-

delmi hatóságok nyomására a Facebooknak változtatnia kellett felhasználási feltételein, 

 
141  Schrems, (55. lj.), 41. bek. 
142  Ld. C-464/01. sz., Johann Gruber kontra Bay Wa AG. ügyben hozott 2005. január 20-ai ítélet. 
143  A Tanács 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről. A hazai jogba átültetve: Ptk. 6:102–105. §-ok. 
144  Ld. Rustad – Koenig, 2015; Papp, 2017. 
145  93/13/EGK irányelv 3. cikk; Ptk. 6:104. § (1) bek. a) pont.  
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és érthetőbben kellett benne megfogalmaznia, hogyan hasznosítja a felhasználók ada-

tait.146 Az EU fogyasztóvédelmi és versenyhatóságai együttműködésével létrejött háló-

zat (Consumer Protection Cooperation Network) hatására a szerződések más elemeit 

is módosította, többek között jobban körülhatárolta a felhasználók tartalmainak eltávo-

lítására vonatkozó szabályokat, limitálta a felhasználási feltételek egyoldalú módosítá-

sának eseteit, valamint megfogalmazta a jogi felelősségét az általa megbízott külső vál-

lalatok által okozott károk vonatkozásában.147 

Korábban a Google, a Twitter és a Facebook szabályzatait illetően is változtatásokra 

bírták a platformokat a joghatóság, a fogyasztói jogok és a jogsértő tartalmak eltávolí-

tásának körében.148 A magyar Gazdasági Versenyhivatal 1,2 milliárdos bírságot szabott 

ki a Facebookra, mivel az ingyenesként hirdette szolgáltatását nyitóoldalán, valójában 

azonban a felhasználók az adataikkal fizettek a szolgáltatásért.149 Az ingyenesség hamis 

hangsúlyozása ugyanis torzíthatja a fogyasztói döntéshozatalt, egyúttal elterelheti a fo-

gyasztók figyelmét arról, hogy az általuk generált adathalmaz milyen konkrét, pénzben 

kifejezhető hasznot hajt a közösségi oldal szolgáltatójának.  

 

3.5. Joghatóság a szerződésből eredő jogviták esetén 

Bár a legnagyobb közösségi oldalak (YouTube, Facebook, Instagram) felhasználási fel-

tételeiben a felhasználó lakóhelye szerinti tagállam alkalmazandó jogát és joghatóságot 

kötik ki a szerződésből eredő jogvitákra, számos más oldal (pl. Twitter, Pinterest, Lin-

kedIn) továbbra is az amerikai (kaliforniai) vagy (mivel európai leányvállalatuk Íror-

szágban található) az ír joghatóságot nevezi meg. Azonban a Brüsszel Ia rendelet,150 

valamint a magyar Ptk.151 szerint is tisztességtelen – és emiatt semmis lehet – a fo-

gyasztói szerződésben az a kikötés, amely kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres 

vagy más jogi úton történő igényérvényesítési lehetőségeit, különösen, ha kizárólag 

választottbírósági útra kényszeríti a fogyasztót. A választottbírósági alávetés emellett 

lényegesen eltér az általános szerződésekre vonatkozó szabályoktól, ezért ez a feltétel 

csak külön figyelemfelhívó tájékoztatás és annak elfogadása révén válhat a szerződés 

 
146  Facebook Changes its Terms and Clarify Its Use of Data for Consumers Following Discussions with 

the European Commission and Consumer Authorities. European Commission, https://ec.europa. 

eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2048 (2020. 03. 28.). 
147  Consumer Protection Cooperation Action on Facebook’s Terms of Service. European Commission, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_the_eu/consumers/docu ments/factsheets_on 

_the_changes_implemented_by_facebook.pdf (2020. 03. 28.). 
148 Better Social Media for European Consumers. European Commission, https://ec.europa.eu/news-

room/just/document.cfm?action=display&doc_id=49824 (2020. 03. 28.). 
149  1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal a Facebookra. GVH, https://www. 

gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2019_es_sajtokozlemenyek/12-milliard-ft-birsagot-szabott-ki 

-a-gazdasagi-versenyhivatal-a-facebook-ra (2020. 03. 28.). 
150  Brüsszel Ia rendelet (56. lj.) 4–6. cikkek. 
151  Ptk. 6:104. §. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_the_eu/consumers/docu%20ments/factsheets_on_the_changes_implemented_by_facebook.pdf%20(2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_the_eu/consumers/docu%20ments/factsheets_on_the_changes_implemented_by_facebook.pdf%20(2020
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49824
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49824
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részévé.152 Ezek alapján megfogalmazódik a kérdés: perelhetők-e a közösségi oldalak 

tagállami bíróságok előtt, vagy csupán az általuk kikötött bíróságok előtt perképesek?  

A Brüsszel Ia rendelet értelmében153 az a fogyasztó, aki az EU területén lakóhellyel 

rendelkezik, saját bírósága előtt perelheti azt a szerződő felet, aki az adott tagállamban 

elérhetővé teszi szolgáltatását, tekintet nélkül arra, hogy a szolgáltatás nyújtója rendel-

kezik-e székhellyel az Unió területén. A fogyasztó így akár saját tagállamának bírósága 

előtt, akár a szolgáltatást nyújtó fél székhelye vagy telephelye szerint hatályos bíróság 

előtt megindíthatja a pert, és ettől csak akkor lehet eltérni, ha a megállapodás a jogvita 

létrejötte után keletkezett, vagy ha a megállapodás ennél szélesebb perelhetőségi lehe-

tőséget biztosít. A rendelet azt is kiköti, hogy a fogyasztó csakis a saját tagállama sze-

rinti bíróság előtt perelhető. Ezek alapján tehát semmisnek tekinthetők a felhasználási 

feltételek olyan kikötései, amelyek kizárják a fogyasztó fenti jogait. 

Az Európai Unió Bírósága (EUB) több ügyben is megerősítette,154 hogy az eladó 

vagy szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződésben alkalmazott, az eladó vagy 

szolgáltató által előzetesen megfogalmazott és egyedileg meg nem tárgyalt feltétel, 

amely szerint a szerződésből eredő valamennyi jogvita esetén az eladó vagy szolgáltató 

székhelye szerinti bíróság illetékes, tisztességtelennek tekinthető. Egy ilyen feltétel kö-

vetkeztében ugyanis: „az a kötelezettség hárul a fogyasztóra, hogy a lakóhelyéhez ké-

pest esetleg távoli bíróság kizárólagos illetékességének vesse alá magát, ami megne-

hezítheti megjelenését a bíróság előtt. Kis perértékű perek esetében a fogyasztónak a 

bíróság előtt való megjelenésével járó költségek visszatartó hatásúak lehetnek, és arra 

indíthatják, hogy teljesen lemondjon a bírósághoz fordulás lehetőségéről vagy a véde-

lemről, ezért egy ilyen feltétel a 93/13/EGK tanácsi irányelv szerinti feltételek kategó-

riájába tartozik, amelyek tárgya vagy hatása az, hogy kizárják vagy gátolják a fo-

gyasztó jogainak érvényesítését peres eljárás kezdeményezése vonatkozásában.”155 

Ezen megállapítását, az EUB 2016-ban is megerősítette az Amazon ügyében.156 

Jelenleg tehát a közös európai szabályozás értelmében a platformok és a felhaszná-

lók közötti jogviták esetében, semmis a felhasználási feltételek olyan kikötése, amely 

más állam jogát vagy bíróságát jelöli ki kizárólagos joghatósággal bíróként. Amennyi-

ben a közösségi oldal olyan döntést hoz, amelyhez a felhasználási szerződés alapján 

 
152  Osztovits, 2014: 199. 
153  Brüsszel Ia rendelet (56. lj.) 17–19. cikkek. 
154 C-237/02. sz., Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG kontra Ludger Hof-

stetter y Ulrike Hofstetter ügyben hozott 2004. április 1-jei ítélet; C-473/00. sz., Cofidis SA kontra 

Jean-Louis Fredout ügyben hozott 2002. november 21-ei ítélet; C-241/98. és C-240/98. sz., Océano 

Grupo Editorial SA kontra Roció Murciano Quintero és Salvat Editores SA kontra José M. Sánchez 

Alcón Prades, egyesített ügyekben hozott 2000. június 27-ei ítélet. 
155  C-243/08 sz., Pannon GSM Zrt. kontra Sustikné Győrfi Erzsébet ügyben hozott 2009. június 4-ei 

ítélet.  
156  C-191/15. sz., Verein für Konsumenteninformation kontra Amazon EU S.à.r.l. ügyben hozott 2016. 

július 28.-i ítélet, 71. bek. 



 

– 57 – 

nem volt joga, a felhasználó, vagyis a fogyasztó, bármely uniós állam bírósága előtt 

megindíthatja perét a közösségi oldal üzemeltetőjével szemben. 

 

3.6. Az állam által kikényszerített magán- és társszabályozás 

A közösségi oldalak fent bemutatott szabályrendszerét egyfajta sajátos önszabályozás-

nak is lehetne tekinteni, azonban mégsem az, mert hiányzik belőle a külső – a platform-

tól független – normaalkotás és felügyelet. Az önszabályozásnál jellemzően egy külső, 

az iparág szereplői által közösen meghatározott összetételű testület felügyeli a szintén 

külső testület által alkotott normák betartását.157 A közösségi média esetében azonban 

nincs ilyen külső ellenőrző testület: ugyanaz ellenőrzi a szabályok betartását, aki alkotta 

azokat, és a norma eleve nem is a szolgáltatóra, hanem a felhasználóra vonatkozik, őt 

kötelezi a szerződésen keresztül. Ezért nevezzük ezt a formát magánszabályozásnak, 

elhatárolva az önszabályozástól. 

Az EU nem csak a fogyasztóvédelem területén tett kísérletet arra, hogy rákénysze-

rítse a platformokat saját szabályaik módosítására. Mivel az EU nem rendelkezik egy-

értelmű jogalkotási lehetőséggel a platformok szerződése felett, inkább a rájuk oktrojált 

jogi szabályozás lehetőségével igyekezett bizonyos minimumszabályokat implemen-

táltatni a felhasználási feltételekbe. Az Európai Bizottság 2016-ban a gyűlöletbeszéd-

del kapcsolatban szorgalmazta a platformok erőteljesebb fellépését, aminek eredmé-

nyeként létrejött a Jogellenes online gyűlöletbeszéddel szembeni fellépést szolgáló ma-

gatartási kódex (Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online), amely-

ben a Facebook, a YouTube, a Twitter és a Microsoft is vállalta, hogy platformjaik 

haladéktalanul – az érvényes bejelentést követően megfelelő időn (24 órán) belül – in-

tézkednek a jogellenes online gyűlöletbeszéddel szemben.158 Ezen magatartási kódexet 

évente felülvizsgálják.  

A 2019-es jelentés alapján már csatlakozott az egyezményhez a Google+, a Snapchat, 

a Dailymotion, a Jeuxvideo.com és az Instagram is. Bár a Bizottság a felhasználók felé 

történő visszajelzések kapcsán fogalmazott meg kritikát, alapvetően úgy tűnik, hogy a 

„kényszerített” magánszabályozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket.159 Ez az EU erő-

teljes „ösztökélésére” megvalósított magánszabályozásnak tekinthető, ahol a platformok 

a saját maguk által alkotott szabályok betartását felügyelik a felhasználóikkal szemben. 

Ez eltér az Eker. irányelv 14. cikke szerinti kikényszerített társszabályozástól, mert 

utóbbi a jogi norma betartásának felügyeletét várja el a platformtól. 

 
157  Csink – Mayer, 2012: 36–38. 
158  The EU Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online. European Commission. https:// 

ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xe-

nophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online _en (2020. 03. 28.). 
159  Assessment of the Code of Conduct on Hate Speech Online. Council of the Eurpean Union. https:// 

ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/assessment_of 

_the_code_of_conduct_on_hate_speech_on_line_-_state_of_play __0.pdf (2020. 03. 28.). 
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Az EU a hamis hírekre vonatkozóan is felismerte, hogy a dezinformáció egyre nö-

vekvő fenyegetést jelenthet a társadalmi diskurzusokra nézve, és a demokratikus folya-

matok és intézmények manipulációval szembeni védelme „hosszú távú kihívást jelent, és 

folyamatos erőfeszítéseket tesz szükségessé”.160 Az Európai Bizottság 2017 végén magas 

szintű szakértői csoportot hozott létre az üggyel kapcsolatos tanácsadás biztosítására, Ha-

mis hírekkel és internetes félretájékoztatással foglalkozó magas szintű munkacsoport né-

ven. A szakértői csoport 2018. március 12-én terjesztette elő jelentését,161 amelyben el-

sődlegesen a társszabályozás platformok számára való kötelezővé tétele mellett tette le a 

voksát.162 A jelentés egy, az EU szintjén megfogalmazott alapelveket tartalmazó kódex 

megalkotását javasolta, amelynek használata mellett az online platformok és a közösségi 

oldalak egyaránt elköteleznék magukat163 2018 októberében meg is született a dezinfor-

máció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex,164 amely tehát egyfajta sajátos társszabá-

lyozás keretében igyekezett megoldani a kérdést (az EU nyomására létrejött szabályozás, 

amelyben a platformok vállalták a felhasználókkal szembeni fellépést). 

A kódexet a Facebook, a Google, a Twitter, a Mozilla és a Microsoft is aláírta, amelyet 

így magukra nézve kötelezőnek ismertek el. A kódex értelmében a platformoknak átlát-

hatóbbá kell tenniük szabályzataikat, szorosabb együttműködést kell kialakítaniuk a ku-

tatói szférával, a tényellenőrzőkkel és a tagállamokkal. A platformok legfontosabb köte-

lezettségei azonban a politikai hirdetések átláthatóságára, a dezinformáció szűrésére és 

önértékelő jelentések165 (az EU-s választásokat megelőző hónapokban havi, később éves 

rendszerességgel történő) benyújtására vonatkoztak. Az EU ezzel is az önszabályozás 

felé terelte a platformokat, arra ösztönözve őket, hogy a korábbinál még nagyobb mér-

tékben végezzenek monitorozási tevékenységet, átadva nekik a szabályozást. A maga-

tartási kódexben foglaltakat így nem az EU tartatja be, hanem maguk a tech cégek, az 

Unió kezében csupán az általuk rendelkezésre bocsátott jelentések értékelésének lehe-

tősége van, saját ellenőrzésre vagy szankciók kiszabására nincs lehetősége. 

 
160  Jelentés az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a dezinformációval szembeni közös cselekvési terv 

végrehajtásáról. Brüsszel, 2019. 6. 14. JOIN(2019) 12 final, https:// eur-lex.europa.eu/legal-content 

/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0012&from=EN (2020. 03. 28.). 
161  Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation. European 

Commission, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-

fake-news-and-online-disinformation (2020. 03. 28.). 
162  Online félretájékoztatás: az internetes platformok fokozott átláthatóságára van szükség. European 

Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_18_17 46 (2020. 03. 28.). 
163  Európai Bizottság: Európai megközelítés az online félretájékoztatás kezelésére. COM(2018) 236 final, 

Brüsszel, 2018.4.26. 1. 
164 A dezinformáció visszaszorítását célzó uniós gyakorlati kódex. European Commission, https://ec. 

europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59115 (2020. 03. 28.). 
165  Annual Self-Assessment Reports of Signatories to the Code of Practice on Disinformation 2019. 

European Commission, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/annual-self-assessment-

reports-signatories-code-practice-disinformation-2019 (2020. 03. 28.). 
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A platformok vállalásainak betartását és az önellenőrző jelentések értékelését (kü-

lönös tekintettel a 2019. évi európai választásokra) a Bizottság és az Audiovizuális Mé-

diaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGA) végezte el.166  

A monitoring alapján azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az önszabályozás nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket. Bár a politikai reklámok tekintetében javult az átlátható-

ság, az Uniónak szolgáltatott adatok hiányosak és sok szempontból ellenőrizhetetlenek 

voltak. A Bizottság megállapítása szerint az „adatszolgáltatás és a keresőeszközök al-

kalomszerűek és önkényesek, így nem felelnek meg a kutatók független ellenőrzés iránti 

igényeinek”.167 A tagállami hatóságok kifogásolták a platformok együttműködési haj-

landóságát, valamint a platformok által alkalmazott technikák hatékonyságát is. Az ál-

taluk szolgáltatott adatokat lehetetlen volt összevetni bármilyen más valós adatokkal, 

így nem tudták megállapítani a közölt statisztikák és lépések valódiságát és eredmé-

nyességét. Mindebből az látszik, hogy bizonyos területeken működhet az uniós szintű 

jogérvényesítés a platformokkal szemben, azonban az előírások végrehajtása és fel-

ügyeletük komoly kihívás elé állítja a jogalkotót és jogalkalmazókat egyaránt.  

 

4. Lehetséges jövőbeni szabályozási modellek 

A következőkben a közösségi média jövőbeni lehetséges szabályozásának modelljeit 

vázoljuk fel. Ezek továbbkeresztezhetők egymással, azaz számos további variáció is 

elképzelhető, mint ahogy az sem kizárt, hogy a távolabbi jövőben új, korábbról nem 

ismert szabályozási megoldás rajzolódik majd ki.  

 

4.1. „Tiszta” állami szabályozás 

A „tiszta” jogi szabályozás alatt azt értjük, amikor a parancsoló normát a jogalkotó 

határozza meg, és a kapcsolódó felelősségi rendszert teljes egészében – bíróságokon, 

nyomozó hatóságokon keresztül – az állam működteti, a közösségimédia-platformok 

részvétele nélkül. Ilyennek tekinthetők a nagy jogági kódexekben található szabályok 

és azok felügyelete (polgári és büntető törvénykönyvek), továbbá például az adatvéde-

lem rendszere. Ezek azonban önmagukban nem alkalmasak a közösségi médián keresz-

tül elkövetett jogsértések teljes körű, gyors és hatékony orvoslására. 

 

 

 
166  Report of the activities carried out to assist the European Commission in the intermediate monitoring 

of the Code of practice on disinformation (ERGA Report). ERGA, http://erga-online.eu/wp-

content/uploads/2019/06/ERGA-2019-06_Report-intermediate-monitoring-Code-of-Practice-on-di 

sinformation.pdf (2020. 03. 28.). 
167  A dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex egy évvel később: az online platformok 

önértékelő jelentései. European Commission, https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/ 

hu/STATEMENT_19_6166 (2020. 03. 28.). 
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4.1.1. Európai médiahatósági modell 

Elképzelhető az európai médiahatósági modell alkalmazása, amelyben a normát a jogal-

kotó alkotja és a bírósági szervezetrendszernél gyorsabb reagálásra képes, a jogsértéshez 

szabott szankciórendszert alkalmazó hatóságok pedig felügyelik a médiaszolgáltatók mű-

ködését, amelyek döntéseit bíróság változtathatja meg. Azonban a hagyományos média-

szabályozás modelljének alkalmazhatósága nem reális, ugyanis az a tartalmak olyan fel-

ügyeletét feltételezné, amelynél már a jogsértő tartalmak közzététele – a platformokon 

való elérhetővé tétele, azaz a felhasználó általi feltöltése – önmagában is szankcionálandó 

lenne, hasonlóan a televíziós vagy rádiós tartalmakhoz. Ez a megközelítés nem tartható. 

A közzétételről a jelen működési logika szerint nem a platformok döntenek, így a meg-

jelenéshez fűzött hátrányos jogkövetkezmény arra sarkallná őket, hogy előzetes – közzé-

tétel előtti – monitorozást végezzenek, hogy még időben kiszűrjék az esetleges jogsérté-

seket.  Ez nemcsak azért problémás, mert alapvetően formálná át működésüket, hanem 

azért is, mert egy ilyen előzetes monitorozási tevékenység a népszerűbb platformok ese-

tében – a felhasználói tartalmak jelentős mennyisége és változatossága miatt – teljeskö-

rűen egyelőre nehezen kivitelezhető, még algoritmusok segítségével is. Ezzel együtt, a 

bűntetőjog által üldözött magatartások monitorozása nagyon is jelen van a platformokon, 

előzetesen szűrik pl. a gyermekpornográfiát, terrorizmus támogatását megvalósító tartal-

makat. Ha idővel a teljes adatforgalom ellenőrzése lehetségessé is válik technikailag, a 

nehezen megítélhető kérdések eldöntését (politikai véleményeket érintő korlátozások, 

személyiségi jogok védelme stb.) nem lenne szabad a mesterséges intelligenciára bízni. 

A tartalmak és a lehetséges problémák özöne önmagában is kizárja a hagyományos ha-

tósági modell alkalmazását, amely maga is időigényes – még ha a bírósági eljárásoknál 

gyorsabb is – és az online kommunikáció dinamikájához mérten lassú. 

 

4.1.2. Az amerikai modell európai átvétele 

Az amerikai CDA 230. szakaszához hasonló megoldás Európában nem tűnik elképzel-

hetőnek. Ez a szabály – egyes törvényben nevesített, kiemelt súlyú jogsértéseket leszá-

mítva – teljes mentességet biztosít a közösségimédia-platformok számára: azok még 

figyelemfelhívás esetén sem kötelesek a jogsértő tartalom eltávolítására. Marcelo 

Thompson hívja fel a figyelmet arra, hogy az amerikai szabályozás arra a feltevésre 

épül, hogy amennyiben a platformoknak nem kell eltávolítaniuk a jogsértő tartalmakat 

(leszámítva a szabályozás által kiemelt legfontosabb eseteket), nem is fognak beavat-

kozni a felhasználók diskurzusaiba, mert semmi sem készteti őket erre.168 

Az amerikai megoldás jórészt megnyugtatóan kezeli az állami cenzúra problemati-

káját, hiszen az állam oldaláról érkező beavatkozási igényekhez nem fűz olyan előnyt, 

illetve elutasításukhoz olyan hátrányt, amely a platformok szolgáltatóit ezen igények 

 
168  Thompson, 2015–2016: 785. 
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kiszolgálása felé terelné. Ugyanakkor a károk kezelését sem teszi lehetővé az állami 

jog eszközeivel, legalábbis a platformok felelősségét érintően, ellenben megengedi a 

magánszabályozás beavatkozását – a kapuőrök tevékenységére vonatkozó jogi garan-

ciák biztosítása nélkül. Az európai jogi megközelítés jelenleg összeférhetetlen e modell 

alkalmazásával. 

 

4.1.3. A magánszabályozás általános tilalma 

A társszabályozási megoldásoknál kiszámíthatóbb, egyértelműbb szabályokat ígér az a 

modell, amelyik lényegében megszüntetné a platformok tartalmak feletti önálló döntés-

hozatali jogát. Az amerikai megoldás sem zárja ki azt, hogy a platformok maguk hozza-

nak döntést a felhasználói tartalmak törléséről. A felelősség alóli mentesítés a platformok 

szabad döntéshozatali jogát erősítette, és bőven akadt motivációjuk a beavatkozásra (a 

biztonságos felhasználói tértől az általuk képviselt politikai agendáig), e joguk érintetle-

nül hagyása pedig jelenleg az állami szabályozás helyett a magánszabályozás útján hatá-

rozza meg a platformokon zajló viták, beszélgetések szabadságának korlátait. 

E probléma egyik lehetséges megoldása az, hogy a platformokat olyan közszolgál-

tatásnak (public utility) vagy közfórumnak tekintjük, amelyekhez a szolgáltatónak biz-

tosítania kell az egyenlő hozzáférést. Ahogyan a telefonszolgáltató sem korlátozhatja a 

hálózatán keresztüli beszélgetések tartalmát, úgy a közösségi média sem csorbíthatná 

azok szabadságát. A magánszabályozás tilalma első hallásra vonzó elképzelés, és még 

az online kapuőrök világában sem példa nélküli, elvégre hasonló célokat szolgál az 

internetszolgáltatókra vonatkozó hálózatsemlegesség előírása is. 

Amennyiben jogszabály tiltaná, mi történne a platformok azon – Európában érvé-

nyesülő – kötelezettségével, hogy a jogsértő tartalmakat el kell távolítaniuk a rendsze-

rükből? Ha a jogsértő jellegről való döntést rájuk bízzuk, azzal nemcsak nehezen telje-

síthető kötelezettséggel terheljük meg őket, hanem a magánszabályozást – a tartalmak 

minél szélesebb körű törlését – is bátorítjuk. Tehát e modell szerint logikus, ha – az 

amerikai megoldással összhangban – általános érvénnyel kizárjuk a platformok jog-

sértő tartalomért viselt felelősségét, vagy kizárólag a bírósági (hatósági) döntéssel jog-

ellenesnek minősített tartalmak levételét követeljük meg tőlük.169 Ellentétben a magán-

szabályozás kizárásával a platformok feltehetően örömmel fogadnák a szabályozás 

ilyetén módosítását. Általában azzal érvelnek, hogy a közvetítő szolgáltatóktól nem 

várható el, hogy vizsgálják és megítéljék a tartalmakat, és az értesítéseket is illetékes 

szerveknek kellene kiadniuk, „lehetőleg egy bíróságnak vagy más független és pártat-

lan, az ilyen döntések meghozatalára képesített és felhatalmazott testületnek”.170 

A magánszabályozás kétoldali kizárása (a platformok és a bejelentést tevő felhasználók 

oldaláról is) üdvös lenne a szólásszabadság szempontjából, de kockára tenné a veszélyes és 

 
169  Chandler, 2006–2007: 1117. 
170  Internet Service Providers’ Association, 2018. 
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káros tartalmakkal szembeni fellépés sikerét, mert ellehetetlenülne a sérelmes tartalmakkal 

szembeni gyors és hatékony fellépés, ami pedig a platformok beavatkozásának fő vonzereje 

a sérelmet szenvedett érintettek szemszögéből nézve. Ez részben megoldódna, ha felhasz-

nálói bejelentésre a platformok továbbra is beavatkozhatnának (törölhetnék a bepanaszolt 

tartalmakat, ha azok valóban jogellenesnek tűnnek), de ezzel a modell tisztasága sérülne, 

és tér nyílna a magáncenzúra alkalmazására. A másik elképzelhető megoldás az, ha 

felgyorsulnak a tartalmak jogellenességének megállapítását lehetővé tevő jogi eljárá-

sok. Ez persze a jelenlegi médiahatósági és bírósági keretek között aligha képzelhető el – 

új, gyors reagálású testületek felállítására lenne szükség, kétséges eredménnyel. 

 

4.2. Társszabályozás 

A közösségi média működését Európában jelenleg is meghatározza egy sajátos társsza-

bályozási rendszer. A tilalmakat felállító normákat az egyes államok, illetve az EU jog-

alkotásra felhatalmazott szervei alkotják meg, és az Eker. irányelv alapján az ilyen mó-

don jogsértőnek tekinthető tartalmak levétele – erre irányuló jelzés esetén – a platfor-

mok kötelezettsége. Ez a rendszer azért tekinthető társszabályozásnak, mert a jogsértő 

jelleg megítélése teljes egészében a platformok feladata. Ha elutasítják a törlésre irá-

nyuló kérelmet, de a tartalom – egy állami szerv döntése nyomán – mégiscsak jogsér-

tőnek minősül, a törlés elmaradásáért a platform felelős. Erre a felelősségi rendszerre 

épülnek nemcsak az Eker. irányelv implementálását végrehajtó tagállami szabályozá-

sok, hanem az attól függetlenül elfogadott olyan törvények is, amelyek szigorítják a 

platformok kötelezettségeit, például a német171 és a francia172 törvény.  

 

4.2.1. A jelenlegi felelősségi rendszer részletezése és pontosítása 

Az EU-nak a platformok szabályozásával kapcsolatban körvonalazódó megközelítése 

szerint továbbra is az Eker. irányelv értesítési-eltávolítási szabálya képezi a szabályozás 

alapját. A kirajzolódó problémák kezelésére az EU által kibocsátott ajánlások, közlemé-

nyek, illetve az AVMS irányelv módosítása is a platformok döntési jogának és időnkénti 

döntési kötelezettségének megfelelő – állami jog által biztosított és állami hatóságok 

által felügyelt – keretek közé helyezését irányozza elő.173 

 
171  Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerk durchsetzungs 

gesetz – NetzDG) Artikel 1 G. v. 01. 09. 2017 BGBl. I S. 3352 (Nr. 61), https://www.gesetze-im-

internet.de/netzdg/BJNR335210017.html. (2020. 03. 28.). 
172  Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Assemblée nationale, http:// www.as-

semblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0310.pdf (2020. 03. 28.). 
173  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a tagállamok 

audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazga-

tási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszol-

gáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról. 
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Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2018-as ajánlása is felveti a platformok 

szabályozásának kérdését,174 javasolva számukra, hogy tartsák tiszteletben a szólássza-

badságot, a tartalomba való beavatkozásukat minden esetben világos – jogi vagy etikai 

– alapokra helyezzék,175 biztosítsák az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot,176 kü-

lönös tekintettel a saját, tartalomra vonatkozó szabályaik alkalmazására, amelynek ese-

tében még a diszkriminációmentesség elvére is tekintettel kell lenniük.177 Javasolt szá-

mukra továbbá, hogy biztosítsák a hatékony jogorvoslathoz és a vitarendezéshez való 

jogot valamennyi érintett felhasználójuk számára (akár a szólásszabadságát, akár a jo-

gait félti mások szólásszabadságától).178 A jogsértő tartalmak eltávolításának határideje 

is előrébb hozható: a különösen veszélyes, például a terrorizmust támogató tartalmak 

esetében az értesüléstől számított egy órán belüli eltávolítás kötelezővé tétele is felme-

rült az EU Bizottság berkein belül.179 

Az EU javaslatai, az Európa Tanács ajánlása, vagy az érintett piaci szereplők ön-

kéntes vállalásai azonban érintetlenül hagynák az EU Eker. irányelvében foglalt értesí-

tési-eltávolítási szabály lényegét. Legtöbbször még az EU dokumentumai is az állami 

jogon kívüli, önként vállalt eszközök alkalmazását javasolják a platformok számára. 

Jacob Rowbottom szerint ez a stratégia a problémát olyan keretszabályozás kivitelezé-

sén keresztül kezeli, amelyben a szabályozó testület nem határoz meg pontos tartalmi 

kívánalmakat, és nem is követeli meg őket minden esetben. Ehelyett a platformok ki-

alakíthatják a tartalommal kapcsolatos saját szabályaikat és eljárásaikat, a szabályozó 

pedig a kellő színvonal biztosításáért felügyeli és ellenőrzi e belső eljárásokat.180 

Az értesítési-eltávolítási eljárás procedurális erősítése és erősebb állami felügyelete 

tehát a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb szabályozási megközelítés. Az állam to-

vábbra is csak a jogellenes tartalmak eltávolítását kezdeményezheti – hasonlóan bármely 

más felhasználóhoz –, a jogellenességet ellenben a szólásszabadság alkotmányos mércéi 

szerint szükséges megítélni, ami olykor a platformok számára bonyolult jogértelmezési 

kérdéseket vet fel. Ugyanakkor a formális eljárási garanciák és a platformok döntéshoza-

talát érintő átláthatóság növelése kedvező fejlemény lenne. Az állami jog által azonosított 

esetekben a platformok továbbra is felléphetnek a szólásszabadság okozta károk kezelése 

érdekében (a jogellenes tartalmak eltávolításával), de a platformok „többletkorlátozását” 

 
174  Recommendation CM/Rec(2018)2 of the Committee of Ministers to member States on the roles and 

responsibilities of internet intermediaries. Council of Europe, https://search. coe.int/cm/Pages/ 

result_details.aspx?ObjectID=0900001680790e14 (2020. 03. 28.). 
175  Uo. 2.1.3. alpont. 
176  Uo. 2.2. alpont. 
177  Uo. 2.3. alpont. 
178  Uo. 2.5. alpont. 
179  Google, Facebook, Twitter Face EU Fines over Extremist Posts. BBC, https://www.bbc.com/news/ 

technology-45495544 (2020. 03. 28.). 
180  Rowbottom, 2018. 

https://www.bbc.com/news/
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– azaz a nem jogellenes, ám a platformok saját szabályaival össze nem férő tartalmak 

eltávolítását a magánszabályozás eszközeivel – nem tiltja meg. 

 

4.2.2. A társszabályozás további lehetőségei 

A társszabályozás más modelljei is elképzelhetők. A szóláskorlátozó normák és az el-

járási keretek meghatározása maradhat állami feladat, de a részletszabályok kidolgo-

zása, illetve a platformok működésének felügyelete kiszervezhető lehet iparági társsza-

bályozó szervezethez. Ez a megoldás ötvözné az állami és az önszabályozási rendsze-

rek előnyeit és hátrányait is. E modell finomított változata szerint, a törvényi kereteken 

túli részletszabályok meghatározása maradhat a platformnál (eddig a rendszer azonos 

a már ismert értesítési-eltávolítási eljárással), de annak döntésével szemben állami ha-

tósághoz lehet fordulni jogorvoslatért, akár a szólásszabadságában, akár személyiségi 

vagy egyéb jogában bekövetkezett kárra hivatkozik a panaszos.  

2018 szeptemberében az Egyesült Királyság vezető műsor- és internetszolgáltatói 

arra kérték a kormányt, hogy hozza létre a közösségi média független szabályozói fel-

ügyeletét.181 A hagyományos média nehezen éli meg, hogy közvetett piaci riválisai, a 

közösségimédia-platformok jóval engedékenyebb jogi környezetben végezhetik tevé-

kenységüket. Az érintett szereplők és az állam szorosabb együttműködését feltételező 

erőteljesebb társszabályozás számos, a platformok működésével kapcsolatos kérdés ke-

zelésére terjedhet ki – ezek közé tartozik a platformok általi magánszabályozás erősebb 

állami kontrollja, a sokszínű nyilvánosság támogatása a platformokon, valamint a plat-

formok felhasználói tartalmakról hozott döntéseinek állami hatóság általi felülvizsgálata.  

A modell kiterjeszthető lehet a platformnak a magánszabályozás alkalmazásával 

meghozott döntéseire is. Azaz elvben nemcsak az Eker. irányelv és törvény nyomán, a 

szóláskorlátozó állami normák megsértésének megállapítására irányuló eljárásban ho-

zott döntések, hanem a platformok saját kódexeinek és irányelveinek alkalmazása is 

lehet állami hatóság általi felülvizsgálat tárgya. Ennek negatívuma az állami beavatko-

zás erősödésén túl a szükségszerűen lassabb reakcióidő a hatósági eljárásban. 

Ha a jogrendszer a nagyobb állami beavatkozás, az erősebb állami szerepvállalással 

megvalósuló társszabályozás felé mozdulna el, akkor ezzel párhuzamosan szűkülne a 

magánszabályozás mozgástere, mert az állam olyan kötelezettségeket írhatna elő a plat-

formoknak, amelyek a szólásszabadság alkotmányos érvényesülése irányába hatnának. 

A szólásszabadság előidézte károk kezelése sajátos módon változna az állam erőtelje-

sebb fellépésével. Egyfelől, ha a platformok általi magánszabályozást az állami szabá-

lyozáshoz közelítenék, akkor nehezebben lehetne a károk orvoslását túlzó, a szólássza-

badságra veszélyes módon kezelni, másfelől a platformok eljárásának „jogiasítása” 

éppen ezen eljárások előnyeit – a gyorsaságot és a hatékonyságot – áldozná fel a szó-

lásszabadság oltárán. 

 
181  Lomas, 2018. 
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Egy másik lehetséges társszabályozási modell az, amelyet az Mttv. vezetett be a 

magyar jogrendszerbe a lekérhető médiaszolgáltatások és a nyomtatott és internetes 

sajtótermékek vonatkozásában. Ebben a modellben a törvényi előírások részletezettek 

mind a tilalmak, mind az eljárás tekintetében, és e szabályozás érvényesülésének fel-

ügyeletét az állam átadja (az Mttv. esetében: a Médiahatóság döntésével közigazgatási 

szerződés keretében átadhatja) a piaci szereplők megfelelően nagy része által támoga-

tott iparági szervezetnek. A társszabályozó iparági szervezet döntéseivel szemben az 

állami hatósághoz lehet fordulni. Ez a megoldás garanciát ad a magánszabályozás eset-

leges önkényével szemben, de a közösségimédia-platformok működési sajátosságai is-

meretében nehézkesnek tűnhet. 

 

4.3. Önszabályozás 

Jelenleg a közösségi média platformjai nem állnak önszabályozás hatálya alatt, ugyanak-

kor a nagyobb platformok egyre inkább elfogadják egy ilyen szabályozási rendszer be-

vezetésének szükségességét, elsősorban a szigorúbb állami szabályozás elkerüléséért.  

Az egyik lehetséges önszabályozási modell szerint a normaalkotás és a normák be-

tartásának felügyelete maradna a platformnál, de döntésével szemben független önsza-

bályozó testülethez lehetne fordulni. Ez hasonló a Facebook Oversight Boardjának lét-

rehozásához, azzal a kiegészítéssel, hogy ez utóbbi kizárólag egyetlen platform dönté-

seinek felülvizsgálati szerve.182 

A jelenlegi szabályozási környezetben a platformok tartalomra vonatkozó döntése-

inek külső, független felülvizsgálatának megkövetelése a legrealisztikusabb, de még 

mindig igen jelentősnek tekinthető lépés, még akkor is, ha nem állami szerv (hatóság, 

bíróság) végezné azt. Ez a modell valamelyest hasonlítana a sajtó – egyébként Európa-

szerte, a jobb példák ellenére sem feltétlenül kellően hatékony – önszabályozásához. 

Az iparági szereplők közös erővel független szakértőkből önálló döntéshozatali eljá-

rású és szankciórendszerű szervezetet hozhatnának létre,183 de annak hitelessége, haté-

konysága, gyorsasága, ereje mind-mind nyitott kérdés. 

A sajtó-önszabályozás tiszta formájában az előzőektől annyiban tér el, hogy mind a 

normaalkotás, mind azok felügyelete iparági önszabályozó testület kezében van. A saj-

tótermékek kiadói alávetik magukat a tartalomszabályozó kódexeknek és a testület dön-

téseinek. Így működött például az angol Press Complaints Commission.184 A 2011-es 

News of the World botrány és az önszabályozási rendszer azt követő átalakítása jelzi, 

hogy a korábbi rendszer nem volt kellően hatékony. Az új rendszer alapjait jogszabály 

 
182  Gilbert, 2020. 
183  Laidlaw, 2008: 142–143. 
184  Koltay, 2010. 
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(uralkodói charta) rögzíti, de a részvétel továbbra is önkéntes, és nem jár olyan előnyök-

kel, amelyek ellensúlyoznák a kiadók számára az esetleges hátrányokat.185 (Emellett mű-

ködik a nagy kiadók által a Charta hatálya alá nem tartozó, attól függetlenül létrehozott 

önszabályozó szervezet, az Independent Press Standards Organisation.) A kötelező jelleg 

és az erőteljes, érvényesíthető szankciórendszer hiányában az új rendszert is számos 

kritika éri.186 Ez a modell – ha abban kötelező a részvétel, vagy legalábbis olyan elő-

nyökkel jár, amelyek miatt megéri részt venni benne – a platformokra szintén alkal-

mazható lehet, a felismert gyengeségek kiküszöbölése után. 
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III. AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS ÉS BÍRÓSÁGI GYAKORLAT 

 

Bartóki-Gönczy Balázs (2., 3. pont) – Koltay András (7. pont) – 

Papp János Tamás (6. pont) – Sorbán Kinga (1., 4., 5. pont) 

 

 

1. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv közösségimédia- 

platformokra vonatkozó rendelkezései 

1.1. Az irányelv hatálya alá tartozó közösségimédia-platformok 

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló (AVMS) irányelv187 tárgyi hatálya az 

irányelv módosításának 2018. decemberi hatálybalépése óta188 kiterjed a videómeg-

osztó platformokra és azokra a közösségimédia-platformokra, amelyeken nagy meny-

nyiségű audiovizuális tartalom található. A közösségimédia-platformok csak abban az 

esetben kezelhetők a videómegosztókkal azonos módon, ha az AVMS irányelvben 

meghatározott alábbi szempontoknak megfelelnek:  

• gazdasági szolgáltatásokként nyújtják; 

• elektronikus hírközlő hálózaton nyújtják; 

• a szolgáltatásnak vagy a szolgáltatás elválasztható részének vagy alapvető funk-

ciójának elsődleges célja, hogy tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából 

műsorszámokat, felhasználó által létrehozott videókat vagy mindkettőt juttasson 

el a közönséghez; 

• a szolgáltató nem tartozik szerkesztői felelősséggel a szolgáltatásában megjelenő 

tartalomért; 

 
  Bartóki-Gönczy Balázs egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar.  
  Koltay András egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanul-

mányok Kar és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 
  Papp János Tamás doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 
  Sorbán Kinga tudományos segédmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutató-

központ. 
187  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovi-

zuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási ren-

delkezéseinek összehangolásáról. 
188  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszol-

gáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek össze-

hangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv – 

AVMS) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról (2018-as AVMS irányelv). 
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• a szolgáltató a tartalmakat rendszerezi, például automatikus eszközökkel vagy 

algoritmusokkal, különösen megjelenítés, címkézés és sorba rendezés révén.  

 

Még nyitott kérdés, hogy a fogalom alapján mely közösségimédia-platformok fognak 

ténylegesen is videómegosztónak minősülni. Az AVMS irányelv csak az audiovizuális 

elemet tartalmazó közösségimédia-platformokat emeli ki a tárhelyszolgáltatást nyújtó 

információs társadalmi szolgáltatások közül, tehát csak azokat a platformokat tekinti 

videómegosztóknak, amelyek lehetőséget biztosítanak műsorszámok és felhasználók 

által előállított tartalmak feltöltésére, és az audiovizuális tartalomkínálat nyújtása a 

szolgáltatásnak különválasztható része vagy alapvető funkciója. Az Európai Audiovi-

zuális Obszervatórium szerint a közösségimédia-platformokat azért kell a videómeg-

osztó platformokkal analóg módon kezelni, mert ezek nemcsak audiovizuális tartal-

makra mutató linkek és más platformokon közzétett videók megosztását engedik meg, 

hanem lehetővé teszik, hogy a felhasználók az ő szervereikre töltsenek fel tartalma-

kat.189 Az Obszervatórium arra is felhívja a figyelmet, hogy vannak olyan közösségi 

platformok, amelyek a szolgáltatásukat kiegészítették videómegosztás-funkcióval (pél-

dául a Facebook és az Instagram), de vannak olyanok is, amelyek kifejezetten a vide-

ómegosztás köré szerveződtek (például a Periscope és a TikTok).190 

Mivel sok esetben összetett szolgáltatások képezik a szabályozás tárgyát, az uniós 

jogalkotó azt a helyzetet is kezeli, amikor egy szolgáltatásnak csak egy része minősíthető 

videómegosztónak. Ha nem a teljes szolgáltatásnak, csak egy elhatárolható szolgáltatás-

résznek az elsődleges célja, hogy műsorszámokat és felhasználó által előállított videókat 

juttasson el a közönséghez, a szolgáltatásrész önállóan, a főszolgáltatástól függetlenül is 

videómegosztó platformnak minősíthető. Az egymástól különválasztható szolgáltatásré-

szek eltérő minősítésének lehetőségét az EUB ítélkezési gyakorlata teremtette meg. 

A New Media Online ügyben a bíróság kimondta,191 hogy az online újságoknak az 

audiovizuális műsorszámokat vagy felhasználók által létrehozott videókat bemutató 

önálló részei a fő tevékenységtől elválaszthatónak tekinthetők, így eltérő megítélés alá 

eshetnek, mint a fő szolgáltatás. A bíróság álláspontja szerint a szolgáltatások egyes 

részeinek besorolásakor azt kell vizsgálni, hogy az adott szolgáltatásrész önálló tarta-

lommal és funkcióval rendelkezik-e, vagy csak olyan kiegészítés, amely – különösen 

az audiovizuális és szöveges kínálat közötti összefüggésből fakadóan – elválaszthatat-

lan a többi tevékenységtől. Az online hírportálok esetében a szöveges tartalmakba 

ágyazott rövid videók elválaszthatatlan kiegészítő elemet képviselnek, ezért nem indo-

kolt önálló médiaszolgáltatásként való nyilvántartásba vételük. A külön domainek vagy 

 
189  Blázquez et al.: 2018: 1. 
190  Uo. 
191  C-347/14. sz., New Media Online GmbH kontra Bundeskommunikationssenat és Der Bundeskanzler 

ügyben hozott 2015. február 21-ei ítélet. 
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az elkülönített menüpont alatt megjelenő audiovizuális tartalmak tehát a közösségimé-

dia-platformokon is videómegosztónak minősíthetők. A Facebook esetében ilyen kü-

lönválasztható szolgáltatásrész lehet a Facebook Watch, az Instagraméban pedig az 

IGTV. Amennyiben a szolgáltatás elválasztható része videómegosztónak minősül, csak 

ezt a szolgáltatásrészt kell az irányelv hatálya alá vonni, tehát a teljes szolgáltatás át-

fogó szabályozásáról nem beszélhetünk.  

Mivel az előbbiekben bemutatott szabály alapján azok a közösségi platformok, ame-

lyekben az audiovizuális tartalmak egy hírfolyam részeként, szöveges és képes tartal-

mak mellett jelennek meg, vagyis nem választhatók el élesen a főszolgáltatástól, nem 

felelnének meg az elválaszthatóság követelményének, az AVMS irányelv arról is ren-

delkezik, hogy a tagállamok olyan szolgáltatásokat is videómegosztónak minősíthesse-

nek, ahol a szolgáltatás alapvető funkciója a videómegosztás.192 Az irányelv így azokat 

a közösségimédia-platformszolgáltatásokat is a hatálya alá vonja, ahol a szolgáltatás-

nak alapvető funkciója, hogy műsorszámok és felhasználók által létrehozott videók 

megosztását teszi lehetővé. Szemben azzal az esettel, amikor egy leválasztható szolgál-

tatásrész önállóan minősül videómegosztónak, ha egy szolgáltatás alapvető funkciója 

audiovizuális tartalmak megosztása, akkor a teljes szolgáltatásnak meg kell felelnie az 

irányelv által támasztott követelményeknek.  

Az alapvető funkció kritériumának értelmezésével kapcsolatban a 2018-as módosító 

irányelv preambuluma mindössze annyit rögzít, hogy akkor tekinthető alapvetőnek egy 

funkció, ha az nem csupán kiegészítő, vagy nem csekély része a közösségi médiaszol-

gáltatás keretében végzett tevékenységnek.193 Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat 

Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGA) összeállított a tagállamok számára 

egy orientáló kérdéssort,194 amelynek célja, hogy segítse a videómegosztóplatform-

szolgáltatások azonosítását. Az alapvető funkció kritériumának gyakorlati alkalmazá-

sát segíti az Európai Bizottság 2020 júliusában közzétett közleménye is, amely négy 

kategóriába sorolja azokat szempontokat, amelyek egy szolgáltatás besorolásakor vizs-

gálandók.195 Az egyes funkciók értékelése során vizsgálandó, hogy milyen a kapcsolat 

az audiovizuális kínálat és a szolgáltatás fő tevékenysége között, így különösen az, 

hogy milyen a platform felépítése, az egyes elemek elrendezése, illetve felfedezhető-e 

annak önálló jellege. Értékelés tárgyát képezi az audiovizuális tartalmak mennyisége 

és minősége, vagyis az, hogy a felhasználók milyen mértékben használják a szolgálta-

tás audiovizuális részét (kattintások, megosztások, kedvelések száma) és mérlegelendő 

az is, hogy az audiovizuális tartalmak eljuthatnak-e nagyszámú felhasználóhoz. Annak 

 
192  2018-as AVMS irányelv, 1. cikk, 1. bek. 1. pont aa) alpont. 
193  2018-as AVMS irányelv, (5) preambulumbekezdés. 
194  ERGA Subgroup 3, 2020. 
195  A Bizottság Közleménye – Iránymutatások az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv értel-

mében a „videomegosztóplatform-szolgáltatás” fogalommeghatározásában szereplő alapvető funkció kri-

tériumának gyakorlati alkalmazására vonatkozóan (2020/C 223/02). 
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megállapítása során, hogy egy funkció alapvetőnek minősül-e, fontos faktor lehet an-

nak kereskedelmi jelentősége, vagyis az, hogy az növeli-e a szolgáltatás értékét (gazda-

sági értelemben), társulnak-e kereskedelmi közlemények, előfizetési díjak az audiovizu-

ális elemeket tartalmazó funkció használatához, illetve hogy annak hiányában is vonzó 

lenne-e a szolgáltatás a felhasználók számára. Azt, hogy a gazdasági szempontok szere-

pet játszanak az egyes szolgáltatások értékelésénél, alátámasztja az irányelv (4) pream-

bulumbekezdése is,196 amely arra hivatkozik, hogy a közösségimédia-szolgáltatások a vi-

deómegosztók piaci versenytársai. A közlemény szerint egy bizonyos funkció megítélé-

sében szerepet játszhat az is, hogy a platformszolgáltató törekszik-e a szolgáltatásán belül 

annak népszerűsítésére, illetve ösztönzi-e a felhasználókat annak igénybevételére (szű-

rők, a megosztás, illetve a felhasználói interakció lehetőségének biztosításával). 

 

1.2. A videómegosztók kötelezettségei a műsorszámok és a felhasználók által lét-
rehozott videók vonatkozásában 

A kötelezettségek felsorolását megelőzően az AVMS irányelv 28b. cikke megfogalmaz 

három olyan átfogó célt, amelyek elérését a szolgáltatóknak a kötelezettségeik teljesí-

tése érdekében megtett intézkedéseik révén elő kell mozdítaniuk.  

Ezek:  

• a kiskorúak védelme az olyan műsorszámoktól, felhasználó által létrehozott vi-

deóktól és audiovizuális kereskedelmi közleményektől, amelyek károsíthatják a 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket; 

• a közönség védelme az olyan műsorszámoktól, felhasználó által létrehozott videóktól 

és audiovizuális kereskedelmi közleményektől, amelyek személyek csoportjával vagy 

egy csoport valamely tagjával szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszítanak; 

• a közönség védelme az olyan tartalmakat hordozó műsorszámoktól, felhasználó 

által létrehozott videóktól és audiovizuális kereskedelmi közleményektől, ame-

lyek terjesztése az uniós jog szerint bűncselekménynek minősülő tevékenység, 

így például terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános uszítás, gyer-

mekpornográfiával vagy rasszizmussal és idegengyűlölettel kapcsolatos bűn-

cselekmény.197 

Azt, hogy mi minősül e célok elérésére alkalmas intézkedésnek, a tartalom jellege, az 

általa okozható ártalom, a védendő személyek kategóriájának jellemzői, valamint a ve-

szélyeztetett jogok és jogos érdekek fényében kell meghatározni. A legártalmasabb tar-

talmaknak helyet adó platformoknak (pl. a pornográf tartalmak megosztására létrejött 

szolgáltatásoknak) ennélfogva a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazniuk a fel-

használói csoportok védelme érdekében. A tagállamoknak a videómegosztó platformokat 

terhelő kötelezettségek előírásakor ügyelniük kell arra, hogy azok megvalósíthatók és 

 
196  2018-as AVMS irányelv, (4) preambulumbekezdés. 
197 2018-as AVMS irányelv, 28b cikk, 1. bek. 
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arányosak legyenek.198 Az arányosság elvéből következik, hogy az intézkedések megvá-

lasztásakor figyelembe kell venni a platform méretét és a szolgáltatás jellegét. A szabály 

célja, hogy a globális platformok mellett létező kisebb szereplők működését ne lehetetle-

nítse el egyetlen tagállam se azáltal, hogy olyan intézkedések megtételére kötelezi a szol-

gáltatót, amelyek vállalhatatlanul nagy beruházást igényelnének. A mesterségesintelli-

gencia-alapú tartalomszűrő algoritmusok és más műszaki megoldások fejlesztése költ-

ségigényes, amelyet jól mutat, hogy 2019-ben az Alphabet 26 millió, a Facebook 13,6 

millió amerikai dollárt költött kutatásfejlesztéssel összefüggő tevékenységre.199 

Az AVMS irányelv csak javaslatot tesz azokra az intézkedésekre, amelyekkel a kí-

vánt célok elérését megvalósíthatónak tartja. A lista azonban csak példálózó jellegű,200 és 

a tagállami jogalkotón múlik, hogy a felsorolt intézkedések közül melyek betartására kö-

telezi a joghatósága alá tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatókat. Az irányelvben 

felsorolt intézkedéseken túl, a tagállamok egyedi intézkedéseket is meghatározhatnak, ha 

úgy látják, hogy azok jobban szolgálják az irányelvi célok megvalósítását. A videómeg-

osztónak minősített szolgáltatók intézkedéseinek a felhasználók tájékoztatását, a panasz-

kezelési eljárások működtetését, illetve a kiskorúak védelmét kell biztosítani. A felhasz-

nálók tájékoztatását célzó intézkedés lehet: 

• az irányelv által megjelölt célok beépítése a felhasználási szerződésbe;201 

• olyan rendszer kialakítása, amelyen keresztül a platformok tájékoztatják a fel-

használókat arról, hogy hogyan tudnak bejelenteni vagy megjelölni kifogásol-

ható tartalmakat;202 

• a médiatudatosság fejlesztését célzó eszközök alkalmazása.203 

 

A panaszkezelés körébe tartozó intézkedés lehet: 

• olyan mechanizmusok létrehozása, amelyek segítségével a felhasználók beje-

lenthetik vagy megjelölhetik a kifogásolható (kiskorúakra káros, gyűlöletkeltő, 

bűncselekményt megvalósító) tartalmakat;204  

• tartalomminősítő rendszerek létrehozása;205 

• panaszkezelési eljárások bevezetése.206 

 
198  2018-as AVMS irányelv, 28b. cikk, 3. bek. 
199  Research and Development Expenditure of Leading Internet Companies from 2014 to 2019. Statista, 

https://www.statista.com/statistics/270854/research-and-development-expenditure-of-leading-in-

ternet-companies (2020. 03. 28.). 
200  2018-as AVMS irányelv, 28b cikk, 3. bek. a)–j) pontok. 
201  2018-as AVMS irányelv, 28b cikk, 3. bek. a) pont. 
202  2018-as AVMS irányelv, 28b cikk, 3. bek. e) pont. 
203  2018-as AVMS irányelv, 28b cikk, 3. bek. j) pont. 
204  2018-as AVMS irányelv, 28b cikk, 3. bek. d) pont. 
205  2018-as AVMS irányelv, 28b cikk, 3. bek. g) pont. 
206  2018-as AVMS irányelv, 28b cikk, 3. bek. i) pont. 

https://www.statista.com/statistics/270854/research-and-development-expenditure-of-leading-internet-companies%20(2020.%2003.%2028.)
https://www.statista.com/statistics/270854/research-and-development-expenditure-of-leading-internet-companies%20(2020.%2003.%2028.)
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A kiskorúak védelme érdekében az irányelv az életkor-ellenőrző rendszerek kialakítását, 

valamint a szülői felügyeleti rendszerek bevezetését javasolja.207 A nagyobb platform-

szolgáltatóknak, mint a YouTube és a Dailymotion, a felsorolt intézkedések nem jelen-

tenek majd újdonságot, hiszen e szolgáltatók kivétel nélkül alkalmazzák már ezeket.208 

Magyarországon a videómegosztó platformokra vonatkozó rendelkezések implemen-

tálását az elektronikus kereskedelemről szóló törvény (Ekertv.)209 végzi el. Az Ekertv. 

2020-ban elfogadott módosítása210 zömében az irányelvi szabályokat vette át, és több kö-

telezettséget telepít a videómegosztókra. A módosítás szerint a videómegosztóplatform-

szolgáltatók kötelesek megfelelő intézkedéseket tenni és hatékony műszaki megoldáso-

kat alkalmazni, ha a szolgáltatásukban megtalálható tartalom a kiskorúak fizikai, szel-

lemi, lelki vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti, sérti az emberi méltóságot, vagy gyűlö-

letkeltő, bűncselekményt vagy annak elkövetésére való felhívást valósít meg, illetve sérti 

a kereskedelmi közleményekre vonatkozó szabályokat.211 A megfelelő intézkedéseket, 

az AVMS irányelvhez hasonlóan, a magyar jogszabály sem listázza, hanem a szolgálta-

tókra bízza azok meghatározását. A kiskorúak védelme érdekében a törvény az életkor-

ellenőrzés, valamint a szülői felügyeleti rendszerek alkalmazásáról rendelkezik.212 

Az AVMS irányelv kiemelten támogatja az ön- és társszabályozási rendszerek be-

vezetését és alkalmazását. A videómegosztó platformok esetében az irányelv rögzíti, 

hogy a tagállamok és a Bizottság az önszabályozást uniós szintű magatartási kódexek 

létrehozásával ösztönözhetik,213 amelyek elkészítésbe be kell vonni a médiaszolgálta-

tókat, a videómegosztóplatform-szolgáltatókat, valamint az ezeket képviselő szerveze-

teket. Az uniós magatartási kódexek aláírói kötelesek benyújtani a Bizottságnak e kó-

dexek tervezetét és azok módosításait.214 A társszabályozás alkalmazását az unió a tag-

államokra bízza, amikor előírja, hogy azoknak a jogrendszerük által lehetővé tett mér-

tékben nemzeti szinten elfogadott magatartási kódexek révén ösztönözniük kell a társ-

szabályozást.215 Az Európai Bizottságnak a társszabályozás kapcsán arra kell sarkallni 

a videómegosztóplatform-szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással a magatartási kó-

dexekkel kapcsolatos tapasztalataikat. 

Az Ekertv. módosításának 2020. június 12-i hatálybalépését követően, eleget tesz az 

irányelvi rendelkezésnek, támogatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 

 
207  2018-as AVMS irányelv, 28b. cikk, 3. bek. f) és h) pontok. 
208  ERGA, 2016. 
209  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. 
210  2020. évi XXIV. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társa-

dalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról. 
211  Ekertv. 15/D. § (1) bek. 
212  Ekertv. 15/F–H. §-ok. 
213  2018-as AVMS irányelv, 4a cikk, 1. bek. 
214  2018-as AVMS irányelv, 4a cikk, 2. bek. 
215  2018-as AVMS irányelv, 4a cikk, 1. bek. 
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Hivatala és az önszabályozó szervezetek közötti együttműködést. A videómegosztó 

platformok önszabályozó szervezeteivel együttműködési megállapodás tartalmú köz-

igazgatási szerződés köthető egyes hatósági hatáskörbe tartozó ügyek megosztott ellá-

tása, illetve hatósági hatáskörként nem szabályozott, de a törvény szabályaival össz-

hangban álló feladatok együttműködésben történő ellátására.216 

 

1.3. Kereskedelmi közlemények a videómegosztó-platformokon 

Az AVMS irányelv a videómegosztó platformokon található kereskedelmi közlemé-

nyek két típusát különbözteti meg: 1) azokat a kereskedelmi közleményeket, amelyeket 

a platformszolgáltató forgalmaz, értékesít, illetve szervez, valamint 2) azokat, amelye-

ket a felhasználók jelenítenek meg (pl. termékelhelyezés a videókban, szponzorált tar-

talmak). Az előbbiek esetében a platform aktív szerepet játszik a kereskedelmi közle-

mény megjelenítésében. A saját hirdetési felületeiken megjelenített kereskedelmi köz-

lemények esetében a platformok képesek befolyásolni, hogy hova milyen kereskedelmi 

üzenetet helyeznek. A GoogleAds a hirdetők számára több lehetőséget is kínál arra, 

hogy meghatározzák, hol jelenjenek meg a hirdetéseik, így beállíthatnak földrajzi ré-

giót, nyelvterületet, de felhasználói célcsoportot is.217 Ezért a platformszolgáltatót az 

általa elhelyezett kereskedelmi közlemények esetében ugyanazok a kötelezettségek ter-

helik, mint a szerkesztői felelősséggel rendelkező médiaszolgáltatókat. 

Az AVMS irányelv 9. cikke tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeknek a média-

szolgáltatók és a videómegosztók által közölt audiovizuális kereskedelmi közlemények-

nek meg kell felelni. A szabályok egyik csoportja a kereskedelmi közlemények felismer-

hetőségére vonatkozik: tilos a burkolt kereskedelmi közlemény, továbbá a tudatosan nem 

észlelhető technikák alkalmazása.218 A kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos szabá-

lyok másik csoportját az egyes alapjogok sérelmével járó magatartásokkal, illetve termé-

kekkel kapcsolatos tilalmak és korlátozások alkotják. Tilos az emberi méltóságot sértő, 

diszkriminatív (a nemen, a faji vagy az etnikai származáson, az állampolgárságon, a val-

láson vagy a meggyőződésen, a fogyatékosságon, az életkoron vagy a szexuális irányult-

ságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó), az egészségre vagy biztonságra ártalmas, 

továbbá a környezetvédelem szempontjából nagymértékben káros magatartásra bátorító 

kereskedelmi közlemény közzététele.219 A tilalommal érintett termékkategóriákba a ci-

garetta és más dohánytermékek, valamint az elektronikus cigaretta és az utántöltő flako-

nok, a vényköteles gyógyászati termékek és gyógykezelések tartoznak. Korlátot szab az 

 
216  Ekertv. 15/J. § (2) bek. 
217 Choose Where and When Ads Appear. Google, https://support.google.com/google-ads/topic/3119 

119?hl=en&ref_topic=3119071 (2020. 03. 28.). 
218  2018-as AVMS irányelv, 9. cikk, a) és b) pontok. 
219  2018-as AVMS irányelv, 9. cikk, c) pont. 
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irányelv az alkoholtartalmú italok reklámja esetében is, amely akkor tilos, ha az kifeje-

zetten kiskorúakat céloz, vagy az ilyen italok mértéktelen fogyasztására bátorít. 

A kiskorúak védelmét biztosító szabály, hogy a kereskedelmi közlemények nem 

okozhatják a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi károsodását, eképpen:  

• közvetlenül nem buzdíthatnak kiskorúakat termék vagy szolgáltatás megvásárlá-

sára vagy bérbevételére tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával; 

• közvetlenül nem bátoríthatnak kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy má-

sokat a reklámozott termék vagy szolgáltatás megvásárlására, nem használhatják ki 

a kiskorúak szüleik, tanáraik, illetve egyéb személyek iránti különleges bizalmát, és 

• indokolatlanul nem ábrázolhatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben. 

A felhasználók által elhelyezett kereskedelmi közlemények felett a platformok kor-

látozott mértékű ellenőrzést gyakorolnak, ezért ezek tekintetében kötelezettségeik is 

csekélyebbek. A platformoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek biztosítják 

az irányelvi rendelkezéseknek való megfelelést. Ezt a platformok azzal tudják elérni, 

hogy külön funkciót biztosítva kötelezik a felhasználókat arra, hogy jelezzék, ha az 

általuk feltöltött tartalom kereskedelmi üzenetet tartalmaz, vagy támogatott tartalom.220  

A kereskedelmi közlemények vonatkozásában az Ekertv.221 az Smtv. 20. § (1)–(7) 

bekezdései és az Mttv. 24. §-a által meghatározott szabályok alkalmazásáról rendelke-

zik, vagyis a videómegosztóplatform-szolgáltatóknak hazánkban is ugyanazokat a kö-

telezettségeket kell teljesíteniük az általuk forgalmazott vagy értékesített szervezett ke-

reskedelmi közleménynek vonatkozásában, mint a médiaszolgáltatóknak. 

 

1.4. Felelősség harmadik személyek által elhelyezett jogsértő tartalmakért 

A videómegosztóplatform-szolgáltatók az Eker. irányelv222 által szabályozott tárhely-

szolgáltatóknak minősülnek, ebből kifolyólag korlátozottan viselnek felelősséget a har-

madik személyek által feltöltött jogellenes tartalmakért. 

Az AVMS irányelv az uniós jog koherenciájának megőrzése érdekében rendelkezik 

arról, hogy a videómegosztókra irányadó szabályokat az Eker. irányelv 12–14. (a köz-

vetítő szolgáltatókról szóló) cikkeinek sérelme nélkül kell alkalmazni.223  

 

1.5. Az irányelv és a tagállami szabályozás viszonya 

Az AVMS irányelv minimumharmonizációs irányelv, ami azt jelenti, hogy csak azokat 

az alapvető szabályokat fogalmazza meg, amelyeket minden tagállamnak be kell tartani. 

 
220  2018-as AVMS irányelv, 28b cikk (3) c) pont. 
221  Ekertv. 15/D § (2) bek. 
222  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalom-

mal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 

(„Eker. irányelv”). 
223  2018-as AVMS irányelv, (48) preambulumbekezdés. 
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A tagállamok nem hozhatnak az irányelvi szabályoknál enyhébb nemzeti szabályokat, 

azonban lehetőségük van az irányelv által összehangolt területeken részletesebb és szi-

gorúbb szabályok megállapítására. A tagállamoknak az irányelv-módosítást 2020. szep-

tember 19. napjáig kellett átültetniük a saját nemzeti jogrendszerükbe, de igen kevés tag-

állam tett eleget időben ennek a kötelezettségnek.224 A tagállamok közül elsőként Ma-

gyarország fogadott el a 2018-as AVMS irányelvvel összefüggő jogszabály-módosítást. 

Hazánk 2019 augusztusában módosította a médiatörvényt (Mttv.),225 amely az audiovi-

zuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat, 2020 májusában pedig módosította 

az Ekertv.-t, amellyel a videómegosztókra vonatkozó rendelkezéseket ültette át.  

Az AVMS irányelv nemcsak a videómegosztók szabályozásával kapcsolatban tartal-

maz előírásokat, hanem a tagállamokra és a tagállami szabályozó hatóságokra, illetve 

szervekre is telepít kötelezettségeket. A tagállamok feladata gondoskodni arról, hogy az 

irányelvben megfogalmazott célok eléréséhez hozott intézkedéseket a videómegosz-

tóplatform-szolgáltatók betartsák,226 továbbá ki kell alakítaniuk azokat a mechanizmuso-

kat, amelyek segítségével mérhető az intézkedések megfelelősége. Az irányelv a megfe-

lelőség mérését a tagállami szabályozó hatóságok, illetve szervek feladatává teszi.  

Az irányelv szövege nem szól arról, hogy mikor kell egy intézkedést megfelelőnek tekin-

teni, a szóhasználata azonban figyelemre méltó. Az irányelv ugyanis nem hatékonyság-

ról, hanem csupán megfelelésről beszél, vagyis a bevezetett intézkedésnek elegendő ob-

jektíve alkalmasnak lennie a megfelelő célok elérésére. A tagállamok feladata biztosítani 

azt is, hogy a felhasználók és a platformok vitájának rendezésére peren kívüli jogorvoslati 

mechanizmusok álljanak rendelkezésre,227 továbbá gondoskodniuk kell arról, hogy a fel-

használók bíróság előtt érvényesíthessék jogaikat. Az Ekertv. a videómegosztóplatform-

szolgáltatókra irányadó kötelezettségek érvényesülésének felügyeletét az NMHH Hiva-

talára telepíti, amely hatósági hatáskörben eljárva felügyeli a törvényben foglaltak betar-

tását, jogsértés esetén pedig alkalmazza a megfelelő jogkövetkezményeket.228  

 

1.6. Joghatósági szabályok a videómegosztó platformok esetében 

Az online nyújtott szolgáltatások a világ szinte bármely pontjáról elérhetők. A szolgál-

tatóktól irreális lenne elvárni, hogy minden olyan ország jogszabályainak megfelelje-

nek, amelyben a szolgáltatásuk hozzáférhető. A kisebb szolgáltatók esetében a több 

 
224  AVMS Directive transposition Progress Report September 2020. Cullen International, 2020. szeptem-

ber 11., https://www.cullen-international.com/news/2020/09/AVMS-Directive-transposition-Progress 

-Report-September-2020---Most-Member-States-will-not-meet-the-implementation-deadline-.html. 
225  2019. évi LXIII. törvény a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról. 
226  AVMS irányelv, 28b cikk 3. bek. 
227 AVMS irányelv, 28b cikk 7. bek. 
228  Ekertv. 15/I. §. 
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jogrendszer szabályaihoz igazodás a piacra lépés korlátja is lehet, mivel azok nem tud-

nák viselni az ebből eredő magasabb költségeket.229 A szolgáltatásnyújtás szabadsága 

egyike az uniós alapszabadságoknak, ezért az uniós szabályok egyik célja annak bizto-

sítása, hogy minél kevesebb akadálya legyen a több tagállamban történő piacra lépés-

nek, és megvalósuljon az egységes piac. A szabályok harmonizációjának másik célja 

olyan egységes szabályozási alap megteremtése, amelynek révén elkerülhető a szabá-

lyozási különbségeket kihasználó forum shopping, illetve lehetővé válik a joghatóság-

ból eredő viták kiküszöbölése azáltal, hogy egy szolgáltató felügyeletére csak egy tag-

állam válik jogosulttá. A származási ország elve alapján a szolgáltató felett az az állam 

rendelkezik joghatósággal, amelyikben az letelepedettnek tekinthető. 

A videómegosztó platformok esetében az AVMS irányelv csak az Eker. irányelv 

szabályait kiegészítő szempontokat tartalmaz. Amennyiben az Eker. irányelv szabályai 

szerint egy szolgáltatót nem lehet egyetlen tagállamhoz sem kapcsolni, az AVMS 

irányelv alapján a szolgáltatóval egy cégcsoportba tartozó, az Európai Unió (EU) terü-

letén letelepedett más vállalatok letelepedési helyét kell származási országnak tekin-

teni. A videómegosztóplatform-szolgáltatót akkor is az EU területén letelepedettnek 

kell tekinteni, ha az anyavállalkozása vagy leányvállalkozása valamely tagállam terü-

letén telepedett le, vagy a szolgáltató egy csoport része és egy, ugyanahhoz a csoport-

hoz tartozó másik vállalkozás valamely tagállam területén telepedett le. 

Az új szabályok alapján az olyan közösségimédia-platformok, mint a Facebook 

vagy a YouTube, amelyek rendelkeznek európai leányvállalattal, az uniós szabályozás 

hatálya alá fognak tartozni, és eleget kell tenniük az uniós normákban megfogalmazott 

követelményeknek. Az ír szabályozó hatóság az irányelv átültetésére irányuló javasla-

tában az említett platformokat kifejezetten ír joghatóság alá tartozónak tekinti.230 

 

2. Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv  

A digitális platformok, ideértve a közösségimédia-szolgáltatást is, az elektronikus ke-

reskedelemről szóló (Eker.) irányelv tárgyi hatálya alá tartozó, ún. információs társa-

dalommal összefüggő szolgáltatásnak minősülnek az uniós jog szerint. Éppen ezért a 

jelen fejezet célja bemutatni az elektronikus kereskedelem szabályozásának alapjait, 

fogalmi kereteit, az Eker. irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások kötelezettségeit és 

felelősségi rendszerét.  

 

 
229  Impact Assessment Accompanying the Proposal for an Updated Audiovisual Media Services Directive. 

European Commission, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ impact-assessment-ac-

companying-proposal-updated-audiovisual-media-services-directive (2020. 03. 28.), 101. 
230  BAI publishes submission on regulation of harmful online content / implementation of new Audio-

visual Media Services Directive. BAI, https://www.bai.ie/en/bai-publishes-submission-on-regu-

lation-of-harmful-online-content-implementation-of-new-audiovisual-media-services-directive 

(2020. 03. 28.). 

https://www.bai.ie/en/bai-publishes-submission-on-regulation-of-harmful-online-content-implementation-of-new-audiovisual-media-services-directive/
https://www.bai.ie/en/bai-publishes-submission-on-regulation-of-harmful-online-content-implementation-of-new-audiovisual-media-services-directive/
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2.1. Az elektronikus kereskedelmi szabályozás tárgyi hatálya 

2.1.1. A szolgáltatás fogalma 

Az Eker. irányelv értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatás az 

információs társadalom bármely szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellené-

ben, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyúj-

tott szolgáltatás.231 E meghatározás szerint a szolgáltatást: 

• távolról, a felek egyidejű jelenléte nélkül nyújtják; 

• elektronikus úton végzik, vagyis a szolgáltatás a kezdőpontjáról való elküldése 

és a célállomásán való fogadása adatok feldolgozására (beleértve a digitális tö-

mörítést is) és tárolására szolgáló elektronikus berendezés útján történik, vala-

mint annak elküldése, továbbítása és vétele teljes egészében vezetéken, rádión, 

optikai vagy egyéb elektromágneses eszközzel történik; 

• a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére.232 

 

2.1.2. Elhatárolási kérdések  

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás fogalmi körébe nem tartoznak 

bele az audiovizuális médiaszolgáltatások, valamint az elektronikus hírközlési szolgál-

tatások233 – az előbbit a szerkesztői felelősség, az utóbbit pedig a jelátvitelért viselt 

felelősség határolta el azoktól. A digitális kommunikációs (pl. chat-) és tartalomszol-

gáltatások (pl. online videómegosztók, közösségi média) fejlődésével és elterjedésével 

azonban a 2000-ben felrajzolt határvonalak gyorsan bizonytalanná váltak e három sza-

bályozási terület között.  

A médiaszabályozás és az elektronikus kereskedelmi szabályozás között 2018-ig 

éles vonalat húzott a közvetített tartalomért viselt szerkesztői felelősség kérdése. Ha a 

szolgáltató szerkesztette a platformján elérhetővé tett tartalmat, akkor médiaszolgálta-

tásoknak minősült, ennek hiányában pedig elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak. 

E képet árnyalta az AVMS irányelv 2018-as módosítása, amellyel a médiaszabályozás 

hatálya alá kerültek olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatások is, 

amelyek online tartalmakat automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal rendsze-

reznek, de nem viselnek értük szerkesztői felelősséget (pl. online videómegosztó plat-

form). Így e szolgáltatások (pl. YouTube) egyszerre tartoznak a médiaszabályozás és 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások szabályozásának hatálya alá. Másképpen 

 
231  Eker. irányelv, 2. cikk a) pont, figyelemmel a 98/48/EK irányelv által módosított 98/34/EK irányelv 

1. cikk (2) bekezdésére. 
232  A Tanács és az Európai Parlament 98/48/EK irányelve a műszaki szabványok és szabályok terén tör-

ténő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK irányelv módosításáról, 1. cikk. 
233  98/48/EK irányelv, 1. cikk, valamint V. melléklet. 



 

– 80 – 

fogalmazva, a módosítás a médiaszabályozás hatálya alá vont olyan szolgáltatásokat is, 

amelyek nem minősülnek audiovizuális médiaszolgáltatásnak. 

 

 
 

1. ábra 

A médiaszabályozás és az elektronikus kereskedelmi szabályozás kapcsolata  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ugyanígy érdemes elkülöníteni az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat az informá-

ciós társadalommal összefüggő szolgáltatásoktól, tekintettel arra, hogy az előbbiek sok-

kal szigorúbb rezsim alá tartoznak. A hanghívási és üzenetküldési szolgáltatás piacán 

az internetnek köszönhetően megjelent chat- és Voice-over-Internet Protocol szolgál-

tatások (pl. Skype) információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősültek, 

tekintettel arra, hogy a szolgáltató nem felelt az interneten történő jelátvitelért. Ez egyre 

komolyabb versenytorzulást okozott, hiszen ezen új szolgáltatások a mobilszolgáltatók 

által kínált (és profitot termelő) hang- és üzenetszolgáltatások helyettesítőivé váltak.234 

Éppen ezért az uniós jogalkotó – a 2018-as új Európai elektronikus hírközlési kódex 

elfogadásával – kiterjesztette az elektronikus hírközlési szolgáltatás fogalmát ezen 

over-the-top (OTT) szolgáltatásokra is. Összefoglalva, a határvonal ott húzható meg, 

hogy minden online kommunikációs szolgáltatás, amelynek lényegi eleme, hogy véges 

számú természetes személy között interaktív kommunikációt tegyen lehetővé, már az 

elektronikushírközlés-szabályozás hatálya alá tartozik (pl. Messenger, Viber, Skype). 

Az összes többi online kommunikációt lehetővé tevő szolgáltatás (pl. Facebook) to-

vábbra is információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül. 

 

2.2. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatók kötelezettségei  

Mivel az Eker. irányelv létrehozásának egyik fő célja az online szolgáltatások Unión 

belüli szabad nyújtásának elősegítése volt, annak egyik legfontosabb rendelkezése, 

 
234  Bartóki-Gönczy, 2014: 4. 
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hogy a tagállamok korlátozhatják az információs társadalommal összefüggő szolgálta-

tások másik tagállamból történő nyújtásának szabadságát, de csak igen szigorú feltéte-

lek mellett.235 Éppen ezért az olyan szolgáltatóknak, mint például a Facebook, ele-

gendő, ha egyetlen uniós tagállamban letelepedettnek minősül a nemzeti jog szerint.  

A tagállamok nem köthetik e szolgáltatások nyújtását előzetes engedélyhez, mindössze 

általános adatszolgáltatást írhatnak elő a szolgáltatónak.236 Az irányelv kötelezettséget, 

tilalmat az e szolgáltatások által vagy rajtuk keresztül megvalósított kereskedelmi kom-

munikációval kapcsolatban (6–7. cikkek), valamint a szerződéskötésekkel kapcsolat-

ban ír elő (10. cikk). A leglényegesebb rendelkezés azonban az e szolgáltatók felelős-

ségét rendező norma, amelyet az alábbiakban részletesebben ismertetünk.  

 

2.3. A felelősség kérdései 

2.3.1. Általános szabályok 

Tekintettel arra, hogy az Eker. irányelv hatálya alá tartozó digitális platformokon egyre 

nő a személyiségi jogi jogsértések száma, fontos kérdés, hogy e szolgáltatók milyen 

felelősséget viselnek az ilyen tartalmat publikáló harmadik személyek által elkövetett 

jogsértésért. Ezzel kapcsolatban az irányelv sajátos, de immár 20 éves felelősségi rend-

szere, valamint a gazdag joggyakorlat ad iránymutatást. 

Az európai jogalkotó olyan – az amerikai Digital Millenium Copyright Actből237 me-

rítő – jogi keretet hozott létre, amelyben főszabály szerint a közvetítő szolgáltatók nem 

felelnek az általuk tárolt és továbbított tartalmakért, és nem kötelesek jogellenes tevé-

kenységre utaló tényeket vagy körülményeket vizsgálni. Ez a szabály egyrészt a tartalom 

és az átvitel szabályozása elválasztásának elvéből vezethető le, amely szerint egy techni-

kai szolgáltató az idegen tartalmakért – amelyek létrehozásában nem működött közre – 

nem vonható felelősségre. Másrészt ha felelőssé tennénk a közvetítő szolgáltatókat a jog-

sértő tartalmakért, akkor ők – a jelenlegi feladatukkal ellentétesen – rákényszerülnének a 

platformjukon megjelenő összes tartalom felügyeletére, ez pedig könnyen azzal járhat, 

hogy olyan tartalmakat is törölnek, amelyek egyébként nem jogsértők.238 

Az Eker. irányelvet a magyar jogrendbe átültető Ekertv. értelmében a közvetítő 

szolgáltató nem felel a más által továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett informáci-

óért, amennyiben az egyes szolgáltatókra külön meghatározott feltételek teljesülnek: 

hozzáférés- és átvitelszolgáltató esetében: 

• nem a szolgáltató kezdeményezi az információ továbbítását, 

• nem a szolgáltató választja meg a továbbítás címzettjét, és 

 
235  Eker. irányelv, 3. cikk. 
236  Eker. irányelv, 4–5. cikkek. 
237  Digital Millenium Copyright Act, 105-304-OCT. 28, 1998., Sec. 202. 
238  Bartóki – Gönczy – Pogácsás, 2019: 654. 
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• a továbbított információt nem a szolgáltató választja ki, illetve azt nem változ-

tatja meg; 

• alkalmazásszolgáltató esetében:239 elektronikus hírközlő hálózat felhasználásával 

valamilyen szoftverhez vagy hardverhez való hozzáférést, szoftveres alkalmazást, 

valamint kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít specifikus szoftveren vagy webes 

felületen több felhasználó számára, időben korlátozott vagy korlátlan módon, havi- 

vagy használatalapú ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenes formában; 

• tárhely- és keresőszolgáltató esetében: 

• nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy ar-

ról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, 

• amint erről tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolítá-

sáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja; 

• gyorsító (cache) szolgáltató esetében: 

• a szolgáltató nem változtatja meg az információt, 

• a tárolt információhoz való hozzáférés megfelel az információ hozzáférésével 

kapcsolatban támasztott feltételeknek, 

• a közbenső tárolóban az információ frissítése megfelel a széleskörűen elismert 

és alkalmazott információfrissítési gyakorlatnak, 

• a közbenső tárolás nem zavarja meg az információ felhasználásával kapcsolatos 

adatok kinyerésére szolgáló, széleskörűen elismert és alkalmazott technológia 

jogszerű használatát, és 

• a szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az általa tárolt információt, vagy nem biz-

tosítja az ahhoz való hozzáférést, amint tudomást szerzett arról, hogy az infor-

mációt az adatátvitel eredeti kiindulási pontján a hálózatról eltávolították, vagy 

az ahhoz való hozzáférés biztosítását megszüntették, illetve, hogy a bíróság vagy 

más hatóság az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását elrendelte.240  

 

A fenti kivételek azonban nem alkalmazhatók, amennyiben a szolgáltatás igénybe ve-

vője a szolgáltató irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett jár el. 

 

2.3.2. A jogsértő tartalom proaktív felderítése  

Az irányelv 15. cikke értelmében a tagállamok nem állapíthatnak meg a szolgáltatókat 

terhelő olyan általános kötelezettséget, amely szerint a jogsértő információt egyszerűen 

továbbító (12. cikk), gyorsítótárban tároló (13. cikk) vagy tárhelyszolgáltatást (14. 

cikk) nyújtó szolgáltatóknak a tartalmakat jogszerűségi szempontból monitoroznia kel-

 
239  A magyar Ekertv. több típusú közvetítőszolgáltatót különböztet meg, mint az Eker. irányelv. 
240  Ekertv. 8–11. §-ok. 
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lene (erre vonatkozó külön bejelentés nélkül). Ezen általános monitorozási kötelezett-

ség tilalmát áttörni látszik az Európai Unió Bírósága (EUB) Glawischnig-Piesczek 

kontra Facebook ügyben 2019 októberében hozott ítélete,241 ahol a bíróság kimondta, 

hogy az uniós joggal nem ellentétes az, hogy az olyan platformszolgáltatót, mint a 

Facebook, a korábban jogellenesnek nyilvánított, rágalmazó bejegyzéssel azonos, il-

letve – bizonyos feltételek esetén – azonos vagy hasonló tartalmú bejegyzések törlésére 

kötelezzék. Az ítélet szerint az uniós jog nem zárja ki, hogy valamely tagállami bíróság 

arra kötelezhesse a tárhelyszolgáltatót, hogy: 

• attól függetlenül törölje az általa tárolt és a korábban jogellenesnek nyilvánított 

információval azonos tartalmú információkat, vagy akadályozza meg az azokhoz 

való hozzáférést, hogy ki kérelmezte ezen információk tárolását; 

• törölje az általa tárolt és a korábban jogellenesnek nyilvánított információval 

azonos értelmű információkat, vagy akadályozza meg az azokhoz való hozzáfé-

rést, amennyiben az érintett információk ezen eltiltásból eredő nyomon követése 

és vizsgálata az olyan üzenetet közvetítő információkra korlátozódik, amelynek 

tartalma lényegében változatlan a jogellenesség megállapításának alapjául szol-

gáló üzenetétől, és amely tartalmazza a jogsértéstől való eltiltásban meghatáro-

zott elemeket, továbbá amennyiben az ezen azonos értelmű megfogalmazás te-

kintetében a korábban jogellenesnek nyilvánított információt jellemző megfo-

galmazáshoz képest fennálló különbségek nem követelik meg a tárhelyszolgál-

tatótól e tartalom önálló értékelését (a tárhelyszolgáltató automatizált vizsgálati 

technikákat és eszközöket is igénybe vehet), és 

• világszinten törölje a jogsértéstől való eltiltással érintett információkat, vagy 

akadályozza meg az azokhoz való hozzáférést azon releváns nemzetközi jogi ke-

reten belül, amelyet a tagállamoknak figyelembe kell venniük.242 

 

2.3.3. A jogsértő tartalom eltávolítására vonatkozó eljárás 

A közvetítő szolgáltató felelősség alóli mentesülésének feltétele tehát, hogy a jogsértő 

tartalomról való tudomásszerzést követően haladéktalanul eltávolítsa a jogsértő tartal-

mat. Ezen értesítési-eltávolítási eljárás részletes szabályait az Ekertv. rendezi (13. §),243 

 
241  C 18/18 sz. Eva Glawischnig-Piesczek kontra Facebook Ireland Ltd. ügyben hozott 2019. október 

3-ai ítélet. 
242  Uo. 53. pont. 
243  Nemcsak akkor kell eltávolítania a platformnak a tartalmat, ha értesítési-eltávolítási eljárás indul, 

hanem akkor is, ha bármilyen forrásból értesül annak feltételezhető jogellenességéről. Az értesítési-

eltávolítási eljárást csak a szerzői jog [Ekertv. 13. § (1)] vagy kiskorú személyiségi jogának meg-

sértése esetén [Ekertv. 13. § (2)] szabályozza a törvény. Az elektronikus adat eltávolítására bíróság 

is kötelezheti a tárhelyszolgáltatót. Az Internet Hotline is jelez a tárhelyszolgáltatóknak, ha jogelle-

nes tartalmat talál. Mit tesz az Internet Hotline, ha bejelentés érkezik? NMHH, http://nmhh.hu/ 

cikk/1901 02/Mit_tesz_az_Internet_Hotline_ha_bejelentes_erkezik (2020. 04. 06.). 

http://nmhh.hu/cikk/190102/Mit_tesz_az_Internet_Hotline_ha_bejelentes_erkezik
http://nmhh.hu/cikk/190102/Mit_tesz_az_Internet_Hotline_ha_bejelentes_erkezik
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előírva, hogy a közvetítő szolgáltató köteles 12 órán belül eltávolítani a kérelmező által 

jogsértőnek vélt tartalmat. Mindazonáltal a „bemondásra” eltávolítás visszaélésekre is 

alapot adhat, amennyiben bárki kérheti, hogy a neki nem tetsző vélemények, információk 

eltűnjenek a világhálóról, ezzel korlátozva a véleménynyilvánítás szabadságát. Ezért a 

jogalkotó garanciákat épített az eljárásba, amelyek alapján a közvetítő szolgáltatónak há-

rom napon belül értesíteni kell a tartalom eltávolítására vonatkozó kérelemről az azt fel-

töltőt, aki az eltávolítás ellen kifogással élhet, kifogás esetén pedig a tárhelyszolgáltató 

visszaállítja a tartalmat, és csak a bíróság rendelheti el annak újbóli eltávolítását. 

 

2.4. A kereskedelmi irányelv felülvizsgálata 

Az információs társadalom kovászát jelentő online szolgáltatások szabályozásának 

alapját adó uniós szabályok immár húszévesek. Ezen időszak alatt a hírközlési és mé-

diaszabályozási irányelvek is két-két felülvizsgálaton estek át azzal a céllal, hogy a 

normarendszer ne gátja, hanem segítője legyen a gazdasági és társadalmi fejlődésnek, 

valamint az egyéni és a kollektív jogok védelmének. Időszerű lehet az online kereske-

delemre vonatkozó szabályok felülvizsgálata is. Ez ügyben az Európai Bizottságnak 

több kezdeményezése is volt,244 azonban átfogó reformjavaslatra csak a 2019-ben meg-

alakult új Európai Bizottság mandátuma alatt lehet számítani. Ursula von der Leyen 

programjában245 egy új, „Digital Service Act” névre hallgató jogszabály megalkotását 

ígéri, amely újraszabályozza a digitális platformok felelősségi rendszerét. Az Európai 

Parlament két bizottsága, 2020. áprilisi állásfoglalásaiban, üdvözölték a Bizottság kez-

deményezését és szorgalmazták az online platformok erősebb szabályozását, tekintettel 

arra, hogy a jelenlegi ön- és magánszabályozás elégtelennek bizonyul.246 

 

3. Az online platformok sui generis szabályozása 

Mint azt a fentiekben említettük, az online platformokra ugyanúgy vonatkoznak a nem-

zeti és az uniós jogszabályok, mint az egyéb szolgáltatásokra. Az előbbiek azonban 

számos olyan, a fizikai világ jogviszonyaiban nem létező problémát is felvetettek, ame-

lyek indokolttá tették az e szolgáltatásokra vonatkozó sui generis szabályok megalko-

 
244  A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai digitális egységes piaci stratégia, COM(2015) 

192 final, valamint a Bizottság két nyilvános konzultációja, https://ec.europa.eu/digital-single-mar-

ket/en/e-commerce-directive (2020. 03. 20.). 
245  A Union that Strives for more. My Agenda for Europe. European Commission, https://ec.europa.eu/ 

commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf (2020. 03. 20.). 
246  European Parliament, Committee on Internal Market and Consumer Protection, 2020/2018(INL), 

21. és 28. pont, valamint Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 2020/2022(INI), 

3–4. pont. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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tását. E lex specialis szükségességét veti fel az Európai Bizottság 2016-ban kiadott köz-

leménye is az online platformokról.247 A közlemény bemutatja a Bizottság álláspontját 

az online platformokkal kapcsolatos innovációs lehetőségekről és szabályozói felada-

tokról, és felvázolja azt a megközelítést, amelyet a Bizottság az online platformok jö-

vőbeli európai fejlődése érdekében követni kíván. 

A Bizottság szerint az információhoz és a tartalomhoz való hozzáférés szempontjá-

ból a digitális platformok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be. E szerep szükség-

szerűen szélesebb körű felelősséggel is jár, amelynek a szabályozásban is meg kell je-

lennie. A közvetítő szolgáltatóknak az Eker. irányelvben rögzített jelenlegi felelősségi 

rendszerével kapcsolatban nem irányoz elő lényegi változtatásokat – célja a kiegyen-

súlyozott és kiszámítható felelősségi rendszer kialakítását a platformokra nézve is fenn-

tartani.248 A közlemény azonban több olyan területet is azonosít, ahol sui generis sza-

bályok elfogadását javasolja a platformokra vonatkozóan: 

• a videómegosztó platformok szigorúbb szabályozása; 

• a híraggregátorok helyzete és az online sajtótermékek kiadói szerzői jogainak 

kérdései; 

• terrorizmus elleni küzdelem; 

• az online közvetítő szolgáltatók felelősségi rendszerének egyértelműsítése szer-

zői jogi jogsértések esetén;  

• a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés elleni fellépés; 

• a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem. 

 

3.1. A videómegosztó platformok szabályozása  

Az első ilyen kérdés az online videómegosztó platformokon elszaporodó, kiskorúak szá-

mára káros tartalommal és a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos. A Bizottság erre a problé-

mára adott válasza az AVMS irányelv felülvizsgálata volt, amelynek eredményeként az 

online videómegosztóplatform-szolgáltatások a médiaszabályozás hatálya alá kerültek. 

 

3.2. A híraggregátorok szabályozása 

A Bizottság által azonosított második probléma az online híraggregátorok és a kiadók 

kapcsolata volt. Az online sajtókiadványok széles körű hozzáférhetősége új online szol-

gáltatások, például hírgyűjtő portálok vagy a médiafigyelő szolgáltatások megjelenését 

eredményezte (pl. Google News), amelyeknek a sajtókiadványok újrafelhasználása az 

 
247  A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Online platformok és a digitális egységes piac – Lehetőség 

és kihívás Európa számára, SWD(2016) 172 final. 
248  Uo. 4. 
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üzleti modelljük fontos részét képezi, és bevételi forrást jelent.249 E platformok az esetek 

túlnyomó többségében ingyen használták fel az online sajtótermékek tartalmát, amellyel 

reklámbevételt is generáltak.250 Tartalmuk ellenérték nélküli felhasználása okán a sajtó-

kiadványok kiadói hátrányba kerültek, hiszen a tartalom-előállítás költsége kisebb mér-

tékben térült meg a kieső (híraggregátorokhoz kerülő) reklámbevétel-kiesés miatt.  

E problémát a 2019-ben elfogadott új szerzői jogi irányelv rendezi, előírva, hogy az 

„információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók” (értsd: az 

online híraggregátorok) kötelesek beszerezni a tartalom felett szerzői jogi jogosultság-

gal bíró kiadók hozzájárulását tartalmuk átvételéhez, jogi kifejezéssel élve, tartalmuk 

többszörözéséhez, illetve nyilvánossághoz közvetítéséhez.251 A Google élesen kriti-

zálta az új szabályt, amellett érvelve, hogy a licencmegállapodási kötelezettség miatt 

csökkenni fog az elérhető tartalom mennyisége, amelynek végső soron az uniós polgá-

rok fogják kárát látni.252 Fontos kiemelni, hogy e szabály a hiperhivatkozásokra, a saj-

tótermék által közölt puszta tényekre, valamint a sajtókiadványok egyes szavainak 

vagy nagyon rövid részleteinek felhasználására nem vonatkozik.253 A licenc megszer-

zésének kötelezettsége időben is korlátolt, minthogy a sajtókiadvány kiadásától számí-

tott két év elteltével megszűnik. 

 

3.3. A terrorizmus elleni küzdelem 

A terrorizmus propagandájának és tagtoborzásának a külföldi terrorista harcosokhoz és 

a terrorizmus finanszírozásához kapcsoló bűncselekmények szankcionálását szabá-

lyozó, terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv magyarázata szerint a terrorizmust 

segítő magatartásoknak akkor is büntetendőnek kell lenni, ha azokat az interneten kö-

vetik el, a közösségi médiát is beleértve.254 A terrorista kiképzésben való részvétel ma-

gában foglalja ismeretek, gyakorlati készségek elsajátítását vagy dokumentáció beszer-

zését. A vonatkozó ismeretek – többek között az interneten keresztül vagy egyéb ok-

tatóanyagok tanulmányozása révén történő – önálló megszerzését is terrorista kikép-

zésben való részvételnek kell tekinteni, amennyiben aktív magatartás eredménye, és 

 
249  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes 

piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosítá-

sáról, (54) preambulumbekezdés. 
250  Van den Berg, 2020. 
251  2019/790/EU (62. lj.), 15. cikk 1. bek., valamint ld. 2001/29/EK irányelv, 2. cikk és 3. cikk 2. bek. 
252  Proposed Copyright Rules: Bad for Small Publishers, European Consumers and Online Services. Google, 

https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/proposed-copyright-rules-bad-small-publis-

hers-european-consumers-and-online-services (2020. 03. 20.). 
253  2019/790/E (62. lj.), 15. cikk 1. bek.  
254  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve a terrorizmus elleni küzdelemről, a 

2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosí-

tásáról, HL L 88/6, (6) preambulumbekezdés. 

https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/proposed-copyright-rules-bad-small-publishers-european-consumers-and-online-services%20(2020
https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/proposed-copyright-rules-bad-small-publishers-european-consumers-and-online-services%20(2020
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azt terrorista bűncselekmény elkövetésének vagy elkövetéséhez való hozzájárulás szán-

dékával követték el.255 

A Bizottság 2018 szeptemberében mutatta be rendeletjavaslatát „az online terro-

rista tartalom terjesztésének megelőzéséről”.256 A Bizottság szerint, az Unió területén 

a közelmúltban elkövetett terrorista támadások rámutattak, hogy a terroristák miként 

használják fel az internetet a támogatók megkörnyékezésére és kiképzésére, a terrorista 

tevékenység előkészítésére és megkönnyítésére, az atrocitások dicsőítésére, valamint 

arra, hogy másokat követésre buzdítsanak, és félelmet keltsenek az emberekben. A bi-

zottsági javaslat harmonizált jogi keretet kíván létrehozni annak megelőzésére, hogy az 

online terrorista tartalom terjesztése céljából visszaéljenek a tárhelyszolgáltatások-

kal.257 A rendelet, a jogellenes terrorista tartalom eltávolításának biztosítása érdekében, 

bevezetné az ún. eltávolítási végzést, amelyet egy tagállam illetékes hatósága közigaz-

gatási vagy bírósági határozataként bocsáthatna ki. Ilyen esetekben a tárhelyszolgáltató 

köteles lenne egy órán belül eltávolítani vagy hozzáférhetetlenné tenni a tartalmat.258 

A javaslatot e kézirat lezárásakor még nem fogadták el.  

 

3.4. Az online tartalommegosztó szolgáltatók felelőssége a szerzői jogi  
jogsértésekért  

Az új szerzői jogi irányelv – az Eker. irányelv tárhelyszolgáltatókra vonatkozó felelős-

ségi rendszere mellett – új felelősségi szabályokat állapít meg az ún. online tartalom-

megosztó szolgáltatók vonatkozásában. Az újonnan bevezetett online tartalommeg-

osztó szolgáltatás alatt az irányelv azokat a szolgáltatásokat érti, amelyek legfontosabb 

vagy egyik legfontosabb célja a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak nagy mennyi-

ségének tárolása, illetve annak lehetővé tétele, hogy a felhasználók feltöltsék és meg-

osszák ezeket azért, hogy közvetlenül vagy közvetve hasznot szerezzenek azzal, hogy 

egy nagyobb közönség megszólítása érdekében összerendezik és promotálják azokat, 

többek között kategorizálással és célzott promócióval.259 E szolgáltatások (pl. You-

Tube, Facebook260) sajátos felelősségének szabályozása azért vált indokolttá, mert e 

platformok számos esetben eszközei, színterei a szerzői jogi jogsértéseknek (pl. védett 

tartalmak engedély nélküli felöltésének).  

 
255  Uo., (11) preambulumbekezdés. 
256  Commission Staff Working Document, Executive Summary of the Impact Assessment, SWD(2018) 

409 final. 
257  Uo., (1) preambulumbekezdés. 
258  Uo., 4. cikk. 
259  2019/790/EU (62. lj.), 1. cikk 1. bek. 
260  Kérdéses, hogy a Facebook kötelezettség alanya lesz-e, tekintettel a fenti megfogalmazás tág értel-

mezési lehetőségeire. 



 

– 88 – 

A legfontosabb szabály, hogy az online tartalommegosztó szolgáltatónak engedélyt 

kell szereznie (a tagállami implementáció hatálybalépését követően) minden jogosult-

tól, például felhasználási szerződés megkötése révén, ahhoz, hogy a műveket vagy más 

védelem alatt álló teljesítményeket a nyilvánossághoz közvetítse vagy a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé tegye.261 Engedély hiányában az online tartalommegosztó 

szolgáltatók felelősséggel tartoznak a szerzői jogi védelem alatt álló művek és más vé-

delem alatt álló teljesítmények engedély nélküli nyilvánossághoz közvetítéséért, ki-

véve, ha a szolgáltatók bizonyítják, hogy: 

„a) minden tőlük telhetőt megtettek az engedély megszerzése érdekében, és 

b) a szakmai gondosság magas szintű ágazati normáinak megfelelően minden tőlük tel-

hetőt megtettek annak biztosítása érdekében, hogy azon konkrét műveket és más védelem 

alatt álló teljesítményeket, amelyekre vonatkozóan a jogosultak megadták a szolgáltatók-

nak a lényeges és szükséges információkat, elérhetetlenné tegyék, továbbá minden esetben 

c) a jogosultak megfelelően indokolt értesítésének kézhezvételét követően haladék-

talanul intézkedtek az értesítés tárgyát képező művek vagy más védelem alatt álló tel-

jesítmények hozzáférhetetlenné tétele vagy honlapjaikról történő eltávolítása érdeké-

ben, valamint a b) pontnak megfelelően minden tőlük telhetőt megtettek azok jövőbeli 

feltöltésének megakadályozására”.262 

Annak értékelésekor, hogy az online tartalommegosztó szolgáltató a szakmai gondos-

ság magas szintű ágazati normáinak megfelelően megtett-e minden tőle telhetőt, figye-

lembe kell venni, hogy a szolgáltató minden olyan intézkedést meghozott-e, amelyet egy 

gondos piaci szereplő meghozna annak érdekében, hogy elérje, hogy a honlapján lehetet-

len legyen a nem engedélyezett művekhez vagy más védelem alatt álló teljesítményekhez 

való hozzáférés, figyelembe véve a legjobb ágazati gyakorlatokat és az összes releváns 

tényező és fejlemény fényében tett lépések hatékonyságát, valamint az arányosság elvét. 

Ezen értékeléshez több tényezőt is figyelembe kell venni, például a szolgáltatás méretét, 

a különböző típusú tartalmak hozzáférhetőségét megakadályozó meglévő eszközök tech-

nikai állásának alakulását, beleértve a lehetséges jövőbeli fejlesztéseket is, és az ilyen 

eszközök szolgáltatásoknak okozott költségeit. A nem engedélyezett, szerzői jogi véde-

lem alatt álló tartalmak hozzáférhetőségének megakadályozására a tartalom típusától füg-

gően különböző eszközök lehetnek megfelelők és arányosak, ezért nem lehet kizárni, 

hogy bizonyos esetekben a nem engedélyezett tartalom hozzáférhetősége csak a jogosul-

taktól jövő értesítéssel kerülhető el. A szolgáltatók által tett minden lépésnek hatékony-

nak kell lenni a kitűzött célok tekintetében, de nem lépheti túl a nem engedélyezett művek 

és más védelem alatt álló teljesítmények hozzáférhetőségének megakadályozására és 

megszakítására irányuló cél teljesítéséhez szükséges mértéket. 

 
261  2019/790/EU (62. lj.), 17. cikk 1. bek.  
262  Uo. 17. cikk 4. bek.  
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A fentiek nem jelentik azt, hogy az online tartalomszolgáltatónak nyomonkövetési 

kötelezettsége lenne a kérdéses, nem engedélyezett tartalmak vonatkozásában.263  

Az irányelv továbbá derogációt biztosít a három évnél nem régebben elérhető platformok 

vonatkozásában, amelyek éves forgalma nem éri el a 10 millió eurót. E platformok men-

tesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy minden tőlük telhetőt megtettek az enge-

dély beszerzéséhez, valamint az értesítést követően haladéktalanul eltávolítják a jogsértő 

tartalmat. Ha e platformok elérik az 5 milliós felhasználószámot, akkor azt is kötelesek 

bizonyítani, hogy minden tőlük telhetőt megtettek az értesítés tárgyát képező azon művek 

és más védelem alatt álló teljesítmények további feltöltésének megelőzésére, amelyekre 

vonatkozóan a jogosultak megadták a lényeges és szükséges információkat.264 

Végül, a véleménynyilvánítási szabadság védelme érdekében, a tartalom szerzői 

jogi jogosultja nem léphet fel a platformszolgáltatóval szemben olyan tartalom eltávo-

lításáért, amely a védett tartalommal kapcsolatos idézés, kritika, ismertetés, esetleg ka-

rikatúra, paródia vagy utánzat készítésének céljára történő felhasználás.265 Mint fentebb 

említettük, e szabályokat tagállami szinten kell a gyakorlatba átültetni 2021 júniusáig, 

részletesen meghatározva – szűkítve a platformok önszabályozási lehetőségét – a pa-

nasztételi és jogorvoslati eljárásokat.266  

 

3.5. A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés elleni küzdelem 

Az online tér és a közösségimédia-platformok a gyermekekre különösen nagy veszélyt 

jelenthetnek. A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a 

gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011/92/EU irányelv267 a tagállamok kö-

telezettségévé tette, hogy a gyermekpornográfiát tartalmazó vagy azt terjesztő, a terü-

letükön üzemeltetett weboldalak azonnali eltávolítására, illetve a hozzáférés meggáto-

lására intézkedéseket fogadjanak el. Ennek eredményeként Magyarországon – a hatá-

lyos büntetőjogi szabályok alapján – a bíróság már a nyomozati szakaszban elrendelheti 

a gyermekpornográfiát megvalósító tartalmakhoz való hozzáférés ideiglenes megaka-

dályozását,268 az ítéletében pedig köteles elrendelni az e tartalmakhoz való hozzáférés 

végleges megakadályozását.269 

Az AVMS irányelv hatálya alá tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatásokkal 

kapcsolatban a tagállamoknak „megfelelő” intézkedést kell hozniuk annak érdekében, 

 
263  Uo. 17. cikk 8. bek.  
264  Uo. 17. cikk 6. bek. 
265  Uo. 17. cikk, 7. bek. 
266  Uo. 17. cikk, 9. bek. 
267  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve a gyermekek szexuális bántalmazása, sze-

xuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról, HL L 335/1, 25. cikk. 
268  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.), 335–337. §-ok. 
269  A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.). 
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hogy megvédjék a kiskorúakat az olyan műsorszámoktól, felhasználó által létrehozott 

videóktól és audiovizuális kereskedelmi közleményektől, amelyek károsíthatják a fizi-

kai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket.270 

 

3.6. A gyűlöletbeszéd elleni fellépés  

A Facebook, a Microsoft, a Twitter és a YouTube (Google) 2016 májusában írták alá 

az Európai Bizottság közvetítésével a Jogellenes online gyűlöletbeszéddel szembeni 

fellépést szolgáló magatartási kódexet.271  

A kódexhez272 azóta több más, jelentős közösségimédia-platform is csatlakozott.273 

A kódexben az online platformok (magukat informatikai vállalatnak nevezve) többek 

között az alábbi kötelezettségeket vállalták: 

Olyan világos és hatékony eljárásokat vezetnek be a szolgáltatásaik útján közzétett 

jogellenes gyűlöletbeszédre vonatkozó bejelentések vizsgálatára, amelyek lehetővé te-

szik az ilyen tartalmak eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az informatikai 

vállalatok olyan szabályokat és közösségi iránymutatásokat vezetnek be, amelyek egy-

értelművé teszik, hogy tiltják az erőszakra és a gyűlölködő magatartásra való uszítást. 

Az eltávolításra irányuló érvényes bejelentés kézhezvételekor – a kérelmek felül-

vizsgálatáért felelős külön csoportok révén – összevetik az ilyen kérelmet a saját sza-

bályaikkal és közösségi iránymutatásaikkal, valamint ha szükséges, a 2008/913/IB ke-

rethatározatot átültető nemzeti jogszabályokkal. 

A gyűlöletbeszéd eltávolítására irányuló érvényes bejelentések többségét 24 órán 

belül megvizsgálják, és szükség esetén eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik az 

ilyen tartalmakat. 

A fentieken túlmenően az informatikai vállalatok megismertetik felhasználóikkal, 

és tudatosítják bennük a szabályzatuk és a közösségi iránymutatásaik alapján nem meg-

engedett tartalmak típusait. 

Tájékoztatnak a bejelentések benyújtására vonatkozó eljárásról a tagállami hatósá-

gok és az informatikai vállalatok közötti kommunikáció sebességének és hatékonysá-

gának fokozása érdekében. 

A tagállamoktól és az Európai Bizottságtól kapott támogatás segítségével biztosít-

ják a civil társadalmi partnerszervezetek és a „megbízható bejelentők” reprezentatív 

hálózatához való hozzáférést valamennyi tagállamban, ezáltal elősegítve a jó minőségű 

 
270  2018/1808 irányelv, 28b cikk 1. bek. a) pont. 
271  The EU Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online. European Commission, 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism 

-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en (2020. 04. 12.). 
272  Az Eker. irányelv 16. cikkének értelmében a tagállamok és a Bizottság ösztönzik, hogy a szakmai 

és fogyasztói szövetségek vagy szervezetek közösségi szintű magatartási kódexeket dolgozzanak ki, 

amelyek célja, hogy hozzájáruljanak az 5–15. cikkek megfelelő végrehajtásához. 
273  Instagram, Snapchat, Google+, Dailymotion, jeuxvideo.com. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
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bejelentések benyújtását. Az informatikai vállalatok honlapjaikon hozzáférhetővé te-

szik a „megbízható bejelentőkre” vonatkozó információkat. 

Rendszeres képzést biztosítanak a személyzetüknek az aktuális társadalmi fejlemé-

nyekről, és véleményt cserélnek a további javulást eredményező potenciális lépésekről. 

Fokozzák a más platformokkal és közösségi médiát üzemeltető vállalatokkal való 

együttműködésüket a bevált gyakorlatok hatékonyabb megosztása érdekében. 

A Bizottság a kódex alkalmazásáról rendszeresen jelentet meg riportokat, amelyek 

szerint az önszabályozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket.274 Ezzel szemben a francia 

digitális ügyekért felelős miniszternek készített szakértői jelentés275 szerint a Facebook 

által átadott információk nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy a szolgáltató 

belső folyamatai mennyire vannak összhangban a vállalt kötelezettségeivel.276 

 

3.7. A cookie-k adatvédelmi szempontú szabályozása 

Az adatvédelmi szabályozáson belül speciális területet jelent a cookie-k (sütik) szabá-

lyozása. A cookie-k alapján követhető, hogy egy látogató milyen tartalmakat nézett, 

olvasott, milyen termékekre, szolgáltatásokra keresett rá. Ezen – a felhasználóval ösz-

szeköthető – adatok a reklámok „targetálásának”, azaz személyre szabásának alapja, 

ami a közösségimédia-platformok hagyományos médiaszolgáltatókkal szembeni ver-

senyelőnyének egyik oszlopa. E fájlokat az online szolgáltató telepíti a felhasználó vég-

berendezésére, amelyről a későbbiekben adatokat gyűjt, továbbít, ad át harmadik sze-

mélyeknek. Mivel e felhasználói adatok összeköthetők a felhasználóval (különben nem 

is lehetne targetálni a hirdetéseket), a cookie-kon keresztüli adatgyűjtés és továbbítás 

személyes adatkezelésnek minősül. 

Az Európai Bizottság javaslata szerint – kiegészítve az általános adatvédelmi ren-

delet (GDPR) általános, fent említett szabályait – fontos lenne specifikus normákat al-

kotni a cookie-kra vonatkozóan, és az ún. e-Privacy rendeletben kerülnének szabályo-

zásra. A rendelet az elektronikus hírközlési hálózatokon folyó kommunikáció szabá-

lyait rendezné, megújítva az immár elavulttá vált elektronikus hírközlési adatvédelmi 

irányelvet.277 Mindazonáltal – a kézirat zárásának időpontjában – bizonytalan, hogy 

elfogadják-e a rendeletjavaslatot.278 Így jelenleg iránymutatást – a GDPR szabályain 

kívül – az EUB ítéletei, valamint a tagállami hatóságok döntései adnak. 

 
274  Ld. pl. COM 12522/19, 2019. 09. 27. 
275  Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux: agir en France avec une ambition 

européenne. Rapport de la mission « Régulation des réseaux sociaux – Expérimentation Facebook 

» Remis au Secrétaire d’État en charge du numérique, https://www.vie-publique.fr/sites/default/fi-

les/rapport/pdf/194000427.pdf (2020. 04. 12.). 
276  Uo. 9. 
277  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési 

ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről, HL L 201. 
278 https://cms.law/en/deu/insight/e-privacy (2020. 03. 19.). 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000427.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000427.pdf
https://cms.law/en/deu/insight/e-privacy
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Az EUB a Planet49 ügyben279 2019 októberében hozott ítéletében arra kereste a 

választ, hogy vajon a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül-e, 

ha az arra való felhatalmazást egy előre bejelölt négyzet jelöli, amely jelölést a felhasz-

nálónak a hozzájárulása megtagadásához törölnie kell. A bíróság szerint a felhasználói 

szokások cookie-k általi gyűjtése személyes adatkezelésnek minősül,280 ezért szükséges 

a felhasználó előzetes hozzájárulása, amelyet „bármely olyan megfelelő módon meg-

adható, amely lehetővé teszi a szándékainak önkéntes, konkrét és a megfelelő informá-

ciók birtokában történő kifejezését, többek között valamely internetes honlap látoga-

tása során egy rovat bejelölésével”. Következésképpen a hozzájárulás passzív maga-

tartással nem adható meg, az előre bejelölt négyzet nem tekinthető jogszerű hozzájáru-

lásnak, mivel nem zárható ki, hogy az érintett észre se vette a négyzetet.281 

A közösségimédia-platformokkal, nevezetesen a Facebook Messenger szolgáltatá-

sával kapcsolatos fontos adatvédelmi aggály továbbá, hogy a szolgáltató – szintén a 

reklámok személyre szabása céljából – rögzíti az alkalmazáson belüli hanghívásokat. 

Németországban 2019 augusztusában a Facebook és a Google ellen is eljárás indult, 

azt vizsgálva, hogy természetes személyek milyen módon hallgatnak bele a felvéte-

lekbe. A vizsgálat hatására a Google 2020 elejéig leállította a hangrögzítést a Google 

Assistant szolgáltatásban.282 

 

4. A jogellenes tartalmak eltávolításnak kötelezettsége 

4.1. A szabályozás általi levételre kötelezés az értesítési-eltávolítási eljárás  
részeként 

Az EU joga nem határozza meg, hogy a tagállamok milyen esetekben kötelezhetik a 

jogsértő tartalmak eltávolítására a joghatóságuk alatt álló platformszolgáltatókat.  

Az illegális online tartalmak hatékony kezelését célzó intézkedésekről szóló bizottsági 

ajánlás283 csak a tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti együttműködés erősítésére 

tesz javaslatot. Az ajánlás javasolja a tagállamoknak és a szolgáltatóknak, hogy hozza-

nak létre egy kapcsolattartási pontot,284 továbbá azt javasolja a szolgáltatóknak, hogy 

vezessenek be gyorsított eljárásokat (fast-track procedures) arra az esetre, ha a tagállami 

hatóság jogsértő tartalomról értesíti őket.285 Az állam a platformszolgáltatókat csak szűk 

 
279  C-673/17. sz., a Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucher-

zentrale Bundesverband e.V. kontra Planet49 GmbH ügyben 2019. október 1-jén hozott ítélet. 
280  Uo. 45. pont. 
281  Uo. 49–52. pontok. 
282  https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/2019-08-26_press-release_Google-speech-assistant-

systems.pdf (2020. 03. 19.). 
283  A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony keze-

lésére irányuló intézkedésekről. 
284  Uo. 22. pont. 
285  Uo. 24. pont. 
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körben kötelezheti tartalmak eltávolítására: az értesítési-eltávolítási eljárás során, azok-

ban az esetekben, amelyekben az Eker. irányelv szerinti kimentési okok nem állnak fenn, 

és a szolgáltató felelőssége megállapítható, valamint büntetőeljárásban. 

A korábban már említett Glawischnig-Piesczek ügyben286 egy Facebook-felhasz-

náló Eva Glawischnig-Piesczek osztrák képviselőnőt sértő nyilvános bejegyzést tett 

közzé. A Facebook a képviselő kérésére nem távolította el a sérelmezett bejegyzést, 

később viszont az osztrák bíróság rendelkezése alapján megszüntette a tartalomhoz 

való hozzáférést. A képviselőnő kérelme azonban arra is vonatkozott, hogy ne csak 

az eredeti bejegyzést, hanem minden ahhoz hasonló (tartalmában azonos értelmű) 

hozzászólást töröljön a Facebook. Az osztrák szabályozás alapján a Facebook nem 

felelős az általa tárolt információkért, amennyiben nincs tudomása azok jogsértő mi-

voltáról, ez azonban nem zárja ki, hogy a bíróságok a tárhelyszolgáltatót a jogsértő 

tartalom elérhetetlenné tételére kötelezzék. Az irányelv azonban megtiltja, hogy tár-

helyszolgáltatókat terhelő olyan általános kötelezettséget állapítsanak meg, amely 

miatt az általuk továbbított vagy tárolt információkat nyomon kell követniük, vagy a 

jogellenes tevékenységre utaló tényeket vagy körülményeket ki kell vizsgálniuk.287 

A bíróságnak tehát ezt az ellentmondást kellett feloldania, és ítéletében kimondta, 

hogy a fenti megkötés nem érinti a tárhelyszolgáltatók „egyedi esetben alkalma-

zandó” nyomonkövetési kötelezettségét, amikor az adott tartalomról egy tagállami 

bíróság megállapította, hogy jogsértő.288 

Tekintettel arra, hogy a bíróság szerint „a közösségi hálózat megkönnyíti az infor-

mációk különböző felhasználók közötti gyors továbbítását, fennáll annak a tényleges 

veszélye, hogy a korábban jogellenesnek minősített információt e hálózat más felhasz-

nálója újból létrehozza és megosztja,”289 annak érdekében, hogy a tárhelyszolgáltató a 

további jogsértést megelőzze, a hatáskörrel rendelkező bíróság jogszerűen kötelezheti 

a szolgáltatót arra, hogy akadályozza meg a korábban jogellenesnek nyilvánított infor-

mációkéval azonos tartalmú, tárolt információkhoz való hozzáférést, vagy arra, hogy 

távolítsa el az ilyen információkat, függetlenül attól, hogy ki kérelmezte ezen informá-

ciók tárolását.290 Mindezek mellett az azonos értelmű információk tekintetében a bíró-

ság úgy foglalt állást, hogy az eltávolítási kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az 

információkra is, amelyek tartalmát a használt szavak vagy ezek összekapcsolása miatt 

kissé eltérő módon fogalmazták meg, azonban ez csupán addig terjed, amíg a tárhely-

szolgáltató nem kényszerül önálló értékelésre a kifogásolt tartalmat illetően.291 Vagyis 

amennyiben önálló értékelést követel meg az adott tartalom, tehát nem egyértelműen 

 
286  Glawischnig-Piesczek (55. lj.). 
287  Uo. 15. cikk 1. bek. 
288  Uo. 34–35. bekezdések. 
289  Uo. 36. bek. 
290  Uo. 37. bek. 
291  Uo. 46. bek. 
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eldönthető a tartalom azonossága a korábban jogsértőnek minősített tartalommal, nem 

terheli eltávolítási kötelezettség a tárhelyszolgáltatót. Az ítélet ezek mellett még egy 

további fontos elvet rögzített, nevezetesen azt, hogy az irányelv nem zárja ki, hogy a 

jogsértéstől eltiltó intézkedések világszintű joghatásokat váltanak ki.292 

A magyar polgári peres eljárásban a bíróság a személyiségi jog megsértésének 

szankciójaként kötelezheti a jogsértő tartalom közzétevőjét a cselekmény abbahagyá-

sára, eltilthatja a tevékenység gyakorlásától, illetve a jogsértő állapot megszüntetésére 

kötelezheti.293 Ezek az intézkedések azonban nem a tárhelyszolgáltató számára fogal-

maznak meg eltávolítási kötelezettséget, hanem a jogsérelmet megvalósító személyt 

kötelezik valamilyen magatartás tanúsítására. Az Ekertv. AVMS irányelv implementá-

cióját megvalósító módosítása294 következtében az NMHH Hivatala is alkalmazhat jog-

következményeket a videómegosztókkal szemben: megtilthatja a jogsértő magatartás 

tanúsítását, kötelezheti a videómegosztóplatform-szolgáltatót a jogsértés megszünteté-

sére, illetve kötelezettséget állapíthat meg a törvényben foglaltak érvényesítésére. 

Az Ekertv. a tárhelyszolgáltató részére eltávolítási kötelezettséget fogalmaz meg 

arra az esetre, ha jogsértő tartalomról szerez tudomást.295 A 2018-as AVMS irányelv 

miatt módosult az Ekertv. is, amely a videómegosztókra vonatkozó rendelkezéseket 

is tartalmazza. A módosítás következtében a videómegosztó-platformokra a tárhely-

szolgáltatókra irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni, ennélfogva a videómegosz-

tóplatform-szolgáltatóknak is kötelességük eltávolítani a jogsértő tartalmakat, amint 

azokról tudomást szereznek.296 A törvény egyes ügycsoportok esetében összetettebb 

értesítési-eltávolítási eljárást is bevezetett. A szűkebb értelemben vett értesítési-eltá-

volítási eljárás viszonylag szűk körben, a szerzői jogsértések és a kiskorúak szemé-

lyiségi jogának megsértése esetében alkalmazható. Az Ekertv. a videómegosztóknak 

szintén előírja az értesítési és eltávolítási eljárás lefolytatását.297 Ez az értesítési-eltá-

volítási eljárás alapvetően a platform, az azt igénybe vevő felhasználó és a platformra 

feltöltött információt kifogásoló személy részvételével zajló eljárás, amelybe bíróság 

csak akkor avatkozik be, ha a korábban eltávolított tartalmat az igénybe vevő kifogása 

alapján a szolgáltató helyreállítja, a helyreállítással azonban a jogsérelmet szenvedett 

személy nem ért egyet.298 Ha a tartalmat a szolgáltató helyreállítja, az eltávolítási 

igénnyel élő jogosultnak két lehetősége van: igényét tíz napon belül abbahagyás vagy 

eltiltás iránti ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is tartalmazó kereset vagy fizetési 

 
292  Uo. 50. bek. 
293  2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) 2:51. § (Felróhatóságtól független szankciók). 
294   Ekertv. mód. (23. lj.). 
295  Ekertv. 10. § b) pont. 
296  Ekertv. 15/D § új (4)–(6) bekezdések. 
297  Uo. 
298  Ekertv. 13. § 9. bek. 
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meghagyás útján érvényesíteni, vagy büntetőfeljelentést tenni.299 A platformszolgálta-

tónak a bíróság ideiglenes intézkedését elrendelő határozatának kézhezvételétől számí-

tott tizenkét órán belül ismételten intézkednie kell a hozzáférés biztosításának meg-

szüntetéséről, illetve az információ eltávolításáról.300 

Speciális szabályok vonatkoznak a kiskorú személyiségi jogát sértő értesítési-eltá-

volítási eljárásra. Ezekben az esetekben a szolgáltatónak van mérlegelési lehetősége, 

és nem köteles hozzáférhetetlenné tenni az értesítésben megjelölt információt, ameny-

nyiben az értesítést megalapozatlannak tartja.301 Szintén a kiskorúak személyiségi jo-

gait sértő tartalmakkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó speciális szabály, hogy ha a 

szolgáltató megtagadja az információ eltávolítását, a kiskorú jogosult vagy törvényes 

képviselője bírósági igényérvényesítés helyett a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal-

hoz (továbbiakban Kerekasztal) is fordulhat. A kerekasztal az NMHH elnökének javas-

lattevő, véleményező és tanácsadó testülete,302 amely bejelentések alapján jogosult 

egyedi döntéseket is vizsgálni, de ajánlásai és állásfoglalásai nem bírnak kötelező jel-

leggel.303 A Kerekasztalhoz fordulás azonban puszta lehetőség, amelyre a kiskorú jo-

gosult, illetve törvényes képviselője úgy is dönthet, hogy a klasszikus bírósági utat vá-

lasztva jár el. A kiskorúakat védő kiegészítő rendelkezés, hogy azokban az ügyekben, 

amelyekben bűncselekmény miatt indul eljárás, a szolgáltató már a nyomozás elrende-

léséről szóló határozat megismerésekor köteles meggátolni az információhoz való hoz-

záférést, nem szükséges tehát bírósági határozat az eltávolításhoz.304  

Az Ekertv. szerinti értesítési-eltávolítási eljárás nem összekeverendő azzal, amikor 

a platformok magánszabályozás vagy önszabályozás révén vezetnek be értesítési-eltá-

volítási rendszereket. A közösségimédia-platformok felhasználási feltételeiben gyak-

ran látjuk, hogy alkalmaznak értesítési-eltávolítási rendszereket a felhasználói pana-

szok kezelésére, ez azonban saját kezdeményezésükre történik.  

 

4.2. A jogellenes tartalmak eltávolítása a büntetőjog eszközeivel 

A büntetőeljárás során a bíróságnak lehetősége van rendelkezni a jogellenes adat ide-

iglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételéről. Az előbbi elrendelésére a büntető-

eljárás során kényszerintézkedésként van lehetőség,305 az utóbbira pedig az ítélethoza-

tal során a Büntető törvénykönyv (Btk.) által szabályozott intézkedésként.306  

 
299  Uo. 
300  Uo.  
301  Ekertv. 13. § (14) bek. e) pont. 
302  Ekertv. 4/B. § (1) bek. 
303  Ekertv. 4/D. § (2) bek. 
304  Ekertv. 13. § (14) bek. c) pont. 
305  Be. 272. § (3) bek. e) pont; 335–338. §-ok. 
306  Btk. 63. § (1) bek. g) pont. 
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Az elektronikus adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele a magyar jog szabályai 

alapján kétlépcsős eljárásban történhet, csak közvádra üldözendő bűncselekmények ese-

tében lehet elrendelni, ha az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének van 

helye, és csak akkor, ha a kényszerintézkedésre bűncselekmény megszakítása érdekében 

van szükség.307 Elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételére tehát a magánvádas eljárá-

sok, pl. a magán- vagy levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés, becsület csor-

bítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése vagy kegyeletsértés esetében 

nincs lehetőség.308 Első lépcsőben a bíróság a tartalomnak helyet biztosító tárhelyszol-

gáltatót szólítja fel a hozzáférhetetlenné tételre. Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel 

elrendelésekor a szolgáltató kötelessége, hogy egy munkanapon belül intézkedjen az ada-

tok visszaállítható módon történő eltávolításáról.309 A tárhelyszolgáltató kötelezése azon-

ban nem mindig sikeres, különösen akkor, ha olyan szolgáltató szerverén található a jog-

sértő információ, amely nem Magyarországon honos. (A Google átláthatósági jelentésé-

ben külön kategóriát képeznek az ún. kormányzati kérelmek. A szolgáltató az átlátható-

sági jelentésben arról számol be, hogy a bíróságoktól kapott döntéseket minden esetben 

megvizsgálják, ám többnyire a testületek döntésére hagyatkoznak azzal kapcsolatban, 

hogy a kifogásolt tartalmak a helyi jogszabályok alapján jogsértőnek minősülnek-e.310) 

Amennyiben a tárhelyszolgáltató általi eltávolítás nem jár sikerrel, második lépcsőként a 

bíróság az egyszeri adatátvitelt és hozzáférést biztosító szolgáltatót – az internetszolgál-

tatót – kötelezi az adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére, amelyet a szolgáltató az 

információhoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával köteles teljesíteni.311 

A tartalmak eltávolíttatásában sajátos szerep jut az ügyésznek és a nyomozó hatóság-

nak. Mindkét szervnek lehetősége van arra, hogy a tartalom hozzáférhetetlenné tételére 

vonatkozó kényszerintézkedések foganatosítását megelőzően felhívja a médiatartalom-, 

a tárhely-, illetve a tárhelyszolgáltatást végző közvetítő szolgáltató figyelmét a jogsértő 

tartalmakra.312 Ez a jelzés csupán figyelemfelhívás, önmagában nem keletkeztet kötele-

zettséget a tartalom eltávolítására. Az Ekertv. rendszerében, amely a jogsértő tartalomról 

való tudomásszerzést követő eltávolításhoz kapcsolja a szolgáltató felelősség alóli men-

tesülését, az értesítés figyelmen kívül hagyása a felelősségre vonást alapozza meg.313 

 

 
307  Be. 335. (2) bek. 
308  Be. 53. § (1) bek. 
309  Ekertv. 12/A. § (1) bek. 
310  Tartalomeltávolításra vonatkozó kormányzati kérelmek. Google, https://transparencyreport.go-

ogle.com/government-removals/overview (2020. 03. 28.). 
311  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 92/A. § (1) bek. 
312  Be. 338. §. 
313  Sorbán, 2019: 94. 
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5. A joghatóság megállapítása a közösségimédia-platformokkal összefüggő 

ügyekben 

5.1. A joghatóság megállapításának problematikája 

Előfordulhat, hogy az állam általi levételre kötelezésnek az a gátja, hogy a szolgáltató 

nem abban az országban honos, ahol a jogsértés bekövetkezett. Az Eker. irányelv szerint 

a tagállamoknak kötelességük biztosítani, hogy a területükön letelepedett információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók megfeleljenek a tagállami 

szabályoknak.314 Az Eker. irányelv fogalomrendszerében az olyan szolgáltatók minősül-

nek egy tagállam területén letelepedettnek, amelyek állandó telephelyen, határozatlan 

ideig, ténylegesen gazdasági tevékenységet végeznek. A szolgáltatás nyújtásához szük-

séges technikai eszközök (pl. a szerver üzemeltetésének) helye nem minősül telephely-

nek.315 Az irányelv preambuluma azt is rögzíti, hogy egy internetes weboldalon nyújtott 

szolgáltatás esetében a vállalkozás telephelye nem az a hely, ahol a weboldalt támogató 

technológia található, és nem is az a hely, ahol a weboldal hozzáférhető.316 A preambulum 

szól arról az esetről is, amikor a szolgáltatónak több telephelye van: ekkor azt kell megha-

tározni, hogy a szolgáltató a szolgáltatását melyik telephelyről nyújtja. Ha ezt nem, vagy 

nehezen lehet meghatározni, akkor azt a helyet kell a szolgáltatásnyújtás helyének tekinteni, 

ahol az adott szolgáltatással kapcsolatos tevékenység központja van.317 Tengerentúli glo-

bális vállalatok esetében ez a hely gyakran nem Európában, hanem harmadik országban 

található, ezért az Eker. irányelv szabályai alapján a legnagyobb platformszolgáltatók felett 

az EU nem rendelkezik joghatósággal. Más irányelvek – ilyen a videómegosztókat szabá-

lyozó AVMS irányelv is – azonban tartalmazhatnak olyan kisegítő joghatósági szabályo-

kat, amelyek lehetővé teszik valamely tagállam joghatóságának megállapítását. 

A jogsértés tárgyától is függ, hogy melyik uniós norma joghatósági szabályait kell 

alkalmazni egy adott szolgáltató esetében. Az adatvédelmi szabályok megsértésekor a 

GDPR rendelkezéseinek megfelelően szükséges megállapítani a joghatóságot – annak 

alapján minden tagállami felügyeleti hatóság jogosult a hozzá benyújtott panaszok ke-

zelésére, illetve eljárni, ha az ügy tárgya kizárólag egy, a tagállamban található tevé-

kenységi helyet érint, vagy ha kizárólag a tagállamban érint jelentős mértékben érintet-

teket.318 Korábban is előfordult, hogy más tagállam járt el egy adatvédelemmel össze-

 
314  Eker. irányelv, 3. cikk 1. bek. 
315  Eker. irányelv, 2. cikk c) pont. 
316  Eker. irányelv, (19) preambulumbekezdés. 
317  Uo. 
318  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes szemé-

lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi ren-

delet), 56. cikk 2. bek. 
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függő jogsértés kapcsán, például a magyar vonatkozású Weltimmo-ügyben az EUB ki-

mondta, hogy egy más tagállamban honos vállalkozás esetében is alkalmazható a magyar 

jog, amennyiben a vállalkozás tevékenysége magyar felhasználókra irányul.319 Ameny-

nyiben egy felhasználó fogyasztóként kívánja érvényesíteni a jogait, a joghatóságot a 

Brüsszel Ia rendelet szabályainak megfelelően szükséges megállapítani, amely lehetősé-

get teremt arra, hogy a fogyasztó a lakóhelye szerinti tagállam bíróságán indítson pert.320  

A személyiségi jog megsértésével összefüggő, felhasználók között zajló eljárások-

ban, ahol a felperes a sérelmet szenvedett, az alperes pedig a sérelem okozója, a bíróság 

joghatóságát szintén a Brüsszel Ia rendelet szabályai szerint kell megállapítani. Így a 

személyiségi jogok megsértése esetén a felperes a saját tagállamának bírósága előtt is 

indíthat eljárást, amennyiben a tartalom közzététele miatt ott érte kár, mivel jogellenes 

károkozással, illetve az azzal egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselek-

ménnyel kapcsolatos ügyekben a káresemény bekövetkezésének helye szerinti bíróság 

előtt is indítható per.321 Online környezetben azonban kérdéses, hogy melyik helyre 

tekintünk a kár bekövetkezésének helyeként: arra, ahol a jogsértő a cselekményét meg-

valósította, a szolgáltató telephelyére, amely a jogsértő által megosztott információt 

tárolja, vagy esetleg arra, ahol a felperes a sérelmet realizálja? Az EUB több ügyben 

foglalkozott a káresemény bekövetkezésének helyével.322  

 

5.2. Az EUB joghatósággal kapcsolatos ítéletei 

Az eDate Advertising kontra X, valamint Martinez kontra MGN egyesített ügyek fő 

kérdése az volt,323 hogy a 44/2001/EK rendelet324 alapján az adott tagállam bírósága 

rendelkezik-e joghatósággal a személyiségi jogok internetes hálózaton, egy másik tagál-

lamban letelepedett személy által szerkesztett, és lényegében e tagállam célközönségének 

szánt honlapon keresztül elkövetett megsértésének elbírálására.325 Korábban a Shevill-

ítéletben a bíróság egyértelművé tette,326 hogy a jó hírnév több tagállamban közzétett 

sajtócikk révén megvalósuló megsértése esetén a felperes a választásától függően két 

 
319  C-230/14. sz., Weltimmo s.r.o. kontra Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ügy-

ben hozott 2015. október 1-jei ítélet. 
320  Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és ke-

reskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 

(Brüsszel Ia rendelet) 18. cikk 1. bek. 
321  Uo., 7. cikk 2. bek. 
322  A bírósági esetjog ismertetését ld. Bartóki-Gönczy, 2012. 
323  C-509/09. és C-161/10. sz., eDate Advertising GmbH kontra X, valamint Olivier Martinez, Robert 

Martinez kontra MGN Ltd. egyesített ügyekben hozott 2011. október 25-ei ítélet. 
324  A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a jogha-

tóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, amelyet azóta felváltott a Brüsszel 

Ia rendelet. 
325  eDate (136. lj.), 28. bek. 
326  C-68/93. sz., Shevill és társai kontra Presse Alliance ügyben hozott 1995. március 7-ei ítélet. 
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helyen indíthat kártérítés iránti keresetet: azon tagállam bírósága előtt, ahol a kárt 

okozó esemény bekövetkezett (amely legtöbbször egybeesik a kiadó székhelyével), 

vagy bármely tagállam bírósága előtt, ahol a kérdéses közzététel megvalósult, és ahol 

a sértett jó hírnevét állítólag megsértették. Ez utóbbi bíróságok kizárólag a hivatkozott 

tagállamban okozott kár elbírálására rendelkeznek joghatósággal.327 

Az EUB szerint a jó hírnevet sértő tartalmak interneten történő közzététele különbözik 

a nyomtatott orgánumok megítélésétől, mivel az előbbi főszabályként arra irányul, hogy 

mindenhol elérhető legyen, és az egész világon meghatározhatatlan számú felhasználót 

elérjen.328 Ezzel tehát nem lehetséges számszerűsíteni a terjesztést, és lehetetlen pontosan 

felmérni a kizárólag egy tagállamban okozott kárt.329 Éppen ezért a bíróság kiigazította a 

korábbi gyakorlata által megállapított kapcsolódási szempontokat, rögzítve, hogy az in-

terneten keresztül megvalósuló személyiségi jogi jogsértés sértettje fordulhat a közlés 

közzétevőjének letelepedési helye szerinti tagállam bíróságához, vagy azon tagállam bí-

róságához is, ahol a sértett személy érdekeinek központja található, és mindkét esetben a 

teljes kár megtérítését kérheti (míg korábban csupán ott kérhetett teljes kártérítést, ahol a 

közzétevő letelepedési helye van).330 Mindemellett a fentiek helyett a sértett benyújthatja 

keresetét bármely olyan tagállam bíróságához is, amelynek területén az interneten köz-

zétett tartalom hozzáférhető vagy hozzáférhető volt, ekkor viszont a bíróságok csak az 

adott tagállam területén okozott kár elbírálására rendelkeznek hatáskörrel.331 

Az Ilsjan kontra Handel ügyben arról kellett döntenie a bíróságnak,332 hogy a jogi 

személyekre is alkalmazható-e az eDate-ítéletben a természetes személyek vonatkozá-

sában kidolgozott joghatósági ok. A bíróság megerősítette, hogy azon tagállam bírósá-

gai a legalkalmasabbak annak megítélésére, hogy a személyiségi jogokat sértő tartal-

mak milyen hatást gyakorolnak az érintett személy jogaira, amelyben az érintett sze-

mély érdekeinek központja található.333 Ezek után megállapította, hogy az eDate-ügy-

ben kifejtettek ugyanúgy alkalmazhatók jogi személyek elleni személyiségi jogi perek-

nél is,334 viszont azt is leszögezte, hogy az a (természetes vagy jogi) személy, akinek 

személyiségi jogait „a rá vonatkozó valótlan állítások interneten történő közzététele és 

az őt érintő hozzászólások törlésének elmulasztása révén megsértették,” nem nyújthat 

be keresetet minden olyan tagállam bírósága előtt, ahol elérhetők voltak a közzétett 

sérelmezett információk.335 A bíróság azzal érvelt, hogy a kártérítési és a helyesbítési 

 
327  Uo. 33. bek. 
328  eDate (136. lj.), 45. bek. 
329  Uo. 46. bek. 
330  Uo. 52. bek. 
331  Uo. 52. bek. 
332  C-194/16. sz., Bolagsupplysningen OÜ Ingrid Ilsjan kontra Svensk Handel AB ügyben hozott 2017. 

október 17-ei ítélet. 
333  Uo. 34. bek. 
334  Uo. 44. bek. 
335  Uo. 49. bek. 
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vagy eltávolítási igények oszthatatlanok, és csak olyan bíróság jogosult eljárni ezek 

tekintetében, amely a teljes kártérítési kereset elbírálására joghatósággal rendelkezik.336 

A Nothartová kontra Sámson ügyben337 az alapeljárás felperese azt állította, hogy az 

alperes hozzájárulása nélkül képeket és videókat készített róla, amelyeket később feltöl-

tött a YouTube-ra. Az alperes viszontkeresetet terjesztett a bíróság elé, amelyben arra 

hivatkozott, hogy a felperes korlátozni kívánja a YouTube-ra feltöltött szellemi alkotásá-

nak terjesztését, és kifogásolta, hogy a felperes megnevezte gépkocsijának rendszámát, 

sértve ezzel „a gépkocsi személyiségi jogait”.338 Az ügy fő kérdése a viszontkereset ese-

tében alkalmazandó joghatósági szabályokra vonatkozott, vagyis hogy a Brüsszel Ia ren-

delet 8. cikk 3. bekezdése alapján lehet-e ugyanott benyújtani a viszontkeresetet akkor is, 

ha a követelés más jellegű, mint az eredeti személyiségi jogot érintő kereset. Az EUB 

megállapította, hogy igen, bár ez nem kizárólagos jellegű szabálya a rendeletnek.339 

Összefoglalva, tehát a személyiségi jogok interneten közzétett tartalmak révén tör-

ténő megsértése esetén a felperes (akár természetes, akár jogi személy) négyféle fórum 

közül választhat: 1) az alperes lakóhelye; 2) ahol a kár bekövetkezett (ez egyébként a 

legtöbbször valószínűsíthetően egybeesik az előbbivel; 3) ahol a felperes érdekeinek 

központja található; valamint 4) minden olyan tagállam közül, ahol az internetes tarta-

lom hozzáférhető (volt). Az első három teljes körű fórumnak minősül, vagyis itt a teljes 

okozott kár megtérítése követelhető, míg az utolsónál csak részleges fórumról beszél-

hetünk, itt ugyanis kizárólag az adott állam területén elszenvedett kár megtérítését lehet 

követelni. A felperes azonban nem perelhet minden tagállamban a tartalmak eltávolí-

tásáért – erre csupán a három teljes körű fórum egyikén van lehetősége. A keresethez 

kapcsolódó viszontkereset ugyanezen bíróságok előtt érvényesíthető. 

 

6. A közösségi médiával kapcsolatos, személyiségi jogokat érintő strasbourgi 

joggyakorlat 

Mivel az Európai Unió területén nincs egységes személyiségi jogi szabályozás, e jogok 

védelmének biztosítása a tagállamokra van bízva. A közösségi médián keresztül történő 

kommunikációra az általános jogszabályi rendelkezések alkalmazhatók, így a rágalma-

zás, a becsületsértés vagy a jó hírnév megsértésére vonatkozó tényállások védelmet 

nyújthatnak az online világban is. 

A közösségi oldalon közzétett tartalom okozta személyiségi jogi sérelem valósulhat 

meg a felhasználó és a közösségi portál üzemeltetője, vagy a platform felhasználóinak 

egymás közötti viszonyában. Az előbbi esetében a jogvita a felhasználó és a platform 

üzemeltetője között áll fenn, általában a jogsértő tartalom eltávolításának kérdésében, 

 
336  Uo. 48. bek. 
337  C-306/17. sz., Éva Nothartová kontra Sámson József Boldizsár ügy, 2018. május 31-ei ítélet. 
338  Uo. 12. bek. 
339  Nothartová (149. lj.) 30. bek. 
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az utóbbiéban pedig főként a felhasználók egymással kapcsolatban tett megnyilvánu-

lásai miatt indulnak polgári vagy büntetőjogi eljárások. Legtöbbször elhanyagolható a 

közösségi média szerepe, ugyanis a bíróságok a személyiségi jogi szabályok és az ítél-

kezési gyakorlat alapján ítélik meg az eseteket, specialitást az jelenthet, hogy a bíró-

ságnak figyelembe kell vennie az elért közönség nagyságát, a sérelmes tartalmat köz-

zétevő azonosíthatóságát vagy anonimitását, valamint adott esetben a terjesztést (hí-

resztelést) megvalósító felhasználók számát. A személyiségi jogok védelmének egysé-

ges európai megközelítése tekintetében az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) 

ítéletei szolgálhatnak iránymutatásul. Bár a közösségi médián keresztül történő kom-

munikáció vonatkozásában kevés döntés született, azok fontos tanulságokat hordoznak. 

 

6.1. A közösségi média szerepe a demokratikus társadalomban 

Az Ahmet Yıldırım v. Turkey ügyben,340 ahol személyiségi jogi jogsértés miatt a ható-

ságok teljesen elérhetetlenné tették a Google Sites blogplatformot, az EJEB megállapí-

totta, hogy a szolgáltatás a véleménynyilvánítás szabadsága gyakorlásának egyik esz-

közét képezi,341 az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) 10. cikkének védelme 

pedig nemcsak az információ tartalmára, hanem a terjesztés eszközére is vonatkozik, 

mivel az utóbbival szemben kiszabott bármely korlátozás szükségszerűen beavatkozik 

az információk megismerésének és közlésének jogába.342 A Bíróság kifejtette, hogy az 

internet mára az egyének véleménynyilvánításhoz és az információ szabadságához való 

joga gyakorlásának egyik legfontosabb tényezőjévé vált azáltal, hogy alapvető eszkö-

zöket biztosít a politikai és a közérdekű kérdéseket érintő tevékenységekben és viták-

ban való részvételhez.343 A konkrét esethez kapcsolódóan hozzátette, hogy semmi nem 

utalt arra, hogy a Google Sites-ot értesítették volna arról, hogy jogellenes tartalmat tá-

rol, vagy hogy megtagadta volna a weboldalra vonatkozó ideiglenes intézkedés végre-

hajtását,344 így az intézkedés túlzó volt, és a hazai bíróságoknak tekintettel kellett volna 

lenni arra, hogy egy ilyen, óriási mennyiségű információt hozzáférhetetlenné tevő in-

tézkedés lényegesen korlátozta az internetfelhasználók jogait.345 

Hasonló indokolással állapította meg a bíróság a 10. cikk sérelmét a YouTube letil-

tásával kapcsolatos Cengiz and Others v. Turkey ügyben,346 hogy az nem csupán mű-

vészi és zenei műveket terjeszt, hanem nagyon népszerű platform a politikai szólások 

és más társadalmi tevékenységek számára is, mindemellett kétségkívül fontos eszköze 

 
340  Ahmet Yıldırım v. Turkey, no. 3111/10, 2012. december 18-ai ítélet. 
341  Uo. 49. bek. 
342  Uo. 50. bek.  
343  Uo. 54. bek. 
344  Uo. 62. bek. 
345  Uo. 66. bek. 
346  Cengiz and Others v. Turkey, no. 48226/10 és 14027/11, 2015. december 1-jei ítélet. 
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az információk megismeréséhez és közléséhez fűződő szabadság gyakorlásának.347  

A bíróság szerint, a felhasználók az oldal segítségével olyan politikai vagy egyéb in-

formációkat tudnak megosztani másokkal, amelyeket gyakran a hagyományos média 

figyelmen kívül hagy, ezzel tovább erősítve az ún. állampolgári újságírás (citizen jour-

nalism) jelenségét.348 Mindezek miatt a YouTube teljes (több mint két éven át történő) 

blokkolása negatív hatással volt a kérelmezők információszabadsághoz fűződő jogára, 

és Törökország ezzel megsértette az Egyezményt.349  

Az EJEB egy másik, az információhoz való hozzáférés szabadságával kapcsolatos 

ügyben pedig azt mondta ki, hogy az internet fontos szerepet játszik a nyilvánosság 

informálásában és a hírekhez való hozzáférés biztosításában, így a bloggerek és a kö-

zösségi média népszerű felhasználóinak szerepe is hasonlítható a „társadalom éber 

őreiéhez”.350 A tartalmakért való felelősség megállapításakor tehát csak a szükséges 

mértékben, a szólásszabadság szempontjait figyelembe véve lehet dönteni, ez azonban 

természetesen nem jelenti azt, hogy a tartalomszolgáltató felelősségének megállapítása 

önmagában sértené a szólásszabadsághoz fűződő jogát. 

 

6.2. A felhasználók közötti személyiségi jogi viták a közösségi médiában 

Az Einarsson v. Iceland ügyben egy közismert személyre vonatkozó Instagram-poszt 

volt a jogvita tárgya, amely különböző becsmérlő kifejezések mellett nemi erőszak el-

követésével vádolta a kérelmezőt.351 A strasbourgi bíróság megállapította az Egyez-

mény 8. cikkének sérelmét, ugyanis a sérelmezett kifejezés objektív és tényszerű volt, 

és bár adott esetben lehetne értékítéletként tekinteni rá, a bíróság ezt itt nem találta 

kellően megalapozottnak.352 Mindemellett kifejtette, hogy a 8. cikket úgy kell értel-

mezni, hogy még a heves közéleti vitákban részt vevő személyeknek sem kell tolerál-

niuk azt, hogy nyilvánosan erőszakos bűncselekményekkel vádolják meg őket anélkül, 

hogy ezeket az állításokat tényekkel támasztanák alá.353 Úgy gondolta, hogy az iz-

landi legfelső bíróság nem talált méltányos egyensúlyt a kérelmezőnek a 8. cikkben 

foglalt magánélet tiszteletben tartásához való joga és a véleménynyilvánítás szabad-

sága között.354 Döntésében az EJEB rámutatott arra is, hogy manapság az internetes 

tartalmak nagyobb veszélyt jelentenek a magánélet tiszteletben tartásához való jogra, 

mint a sajtó.355 

 
347  Uo. 51. bek. 
348  Uo. 52. bek. 
349 Uo. 65. bek. 
350  Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary, no. 18030/11, 2016. november 8-ai ítélet, 168. bek. 
351  Einarsson v. Iceland, no. 24703/15, 2017. november 7-ei ítélet. 
352  Uo. 49–50. bekezdések. 
353  Uo. 52. bek. 
354  Glawischnig-Piesczek (55. lj.), 53. bek. 
355  Uo. 46. bek. 
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A Beizaras and Levickas v. Lithuania ügyben356 egy homoszexuális pár által 

Instagramra feltöltött képére érkeztek gyűlölködő hozzászólások, amelyeket a litván 

bíróságok nem ítéltek elég súlyosnak ahhoz, hogy bírósági eljárást lehessen indítani 

miattuk, valamint megjegyezték, hogy a kommentelők felkutatása „idő- és erőforrás-

pocsékolás” lenne.357 A strasbourgi bíróság megállapította, hogy a nemzeti bíróságok 

megsértették a kérelmezők 8. cikkben foglalt magánélethez, a 13. cikkben foglalt ha-

tékony jogorvoslathoz, valamint a 14. cikkben foglalt diszkriminációtilalomhoz való 

jogát.358 Döntésében a bíróság úgy érvelt, hogy a nemzeti bíróságok rosszul ítélték 

meg a kommentek súlyosságát, hiszen akár egyetlen olyan komment is, amely a ké-

pen szereplők életének kioltását szorgalmazza, kellően súlyos ahhoz, hogy az állam 

megfelelő jogorvoslatot biztosítson ellene, emellett elutasította Litvánia azon érvelé-

sét, hogy a közösségi oldalakon tett hozzászólásokat általánosságban nem kell any-

nyira komolyan venni, mint más írásos kijelentéseket.359 A kommenteket egyértel-

műen homofób gyűlöletbeszédként értékelte a bíróság, amelyek ellen a nemzeti ha-

tóságoknak kötelességük fellépni akkor is, ha a kommentelők csak nehézségek árán 

azonosíthatók.360 

 

6.3. A kommentekért való felelősség strasbourgi joggyakorlata  

A kommentek, azaz az egyes tartalmakhoz fűzött felhasználói hozzászólások a véle-

ménynyilvánítás szabadságából eredően védendő közlések, azonban nem korlátozha-

tatlanok. Az EJEE 10. cikk 2. bekezdése alapján előírhatók kommentekkel kapcsola-

tos kötelezettségek a szolgáltatóknak, és a moderálással összefüggésben a felelőssé-

gük is vizsgálható. A közösségi média esetében a jogsértést gyakran a felhasználók 

bejegyzéseihez fűzött kommentben követik el, ezért az is érdekes kérdés, hogy a plat-

formszolgáltatók mennyiben felelnek a kommentek tartalmáért. Az EJEB kommen-

tekkel kapcsolatos ítéletei nem a közösségimédia-platformok felelősségéről szólnak, 

azonban a kommentelés lehetősége ezeken a felületeken is megjelenik. A bíróság a 

Delfi-ügyben kiemelte,361 hogy a döntésben tett megállapításai kizárólag az online 

hírportálokra irányadók, ennek ellenére indokolt röviden ismertetni a bíróság idevágó 

döntéseit, mivel azok érvelése később, más szolgáltatók ügyeiben is felhasználható.362  

 
356  Beizaras and Levickas v. Lithuania, no. 41288/15, 2020 január 14-ei ítélet. 
357  Uo. 23. bek. 
358  Uo. 165. bek. 
359  Uo. 127. bek. 
360  Uo. 129. bek. 
361  Delfi AS v. Estonia, no. 64569/09, 2013. október 10-i ítélet. 
362  Koltay, 2019: 278. 
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A strasbourgi bíróság első, online kommentekkel kapcsolatos ítélete 2013-ban, a 

Delfi-ügyben született.363 Az EJEB egy észt hírportálon található gyalázkodó kommentek 

eltávolításának ügyében arra a megállapításra jutott, hogy a szolgáltató állami bíróság 

általi felelősségre vonása nem sértette meg az EJEE 10. cikkét. Az ügyben eljáró észt 

bíróságok nem az Eker. irányelvet átültető, tárhelyszolgáltatói felelősséget szabályozó 

jogszabály alapján hoztak döntést, hanem a polgári jogi szabályok alapján ítéltek, amikor 

a szolgáltatót elmarasztalták a gyalázkodó, személyiségi jogot sértő kommentek miatt. 

Mivel a szolgáltatóra nem tárhelyszolgáltatóként tekintettek, az értesítési-eltávolítási el-

járás lefolytatása a jogsértő kommentek utólagos moderálása érdekében nem volt alkal-

mazható. A bíróság szerkesztőnek (így felelősnek) minősítette az alperes hírportált mivel 

a) gazdaságilag érdekelt abban, hogy az oldalt hányan olvassák, illetve kommentelik az 

adott cikket; b) tudhatta, hogy a kommentek alapjául szolgáló cikk milyen reakciókat 

válthat ki az olvasókból, így fokozott elővigyázattal kellett volna eljárnia; c) a kommen-

telőknek nem volt jogosultsága törölni, illetve módosítani a kommentet, arra egyedül a 

portál üzemeltetője jogosult. Az EJEB leginkább azonban azt értékelte, hogy a vélemény-

nyilvánítás szabadságának korlátozása (értsd: arra kötelezni a portált, hogy minden kom-

mentet figyeljen, és a sértőt törölje) arányban áll-e a sértett személyiségi jogának védel-

mével. Ezzel kapcsolatban az EJEB fontos, de kritikára érdemes megállapítást tett. Ál-

láspontja szerint – tekintettel arra, hogy a kommentelők nem voltak regisztrálva, és ál-

névvel tették meg hozzászólásukat – a sértettnek aránytalanul nehezebb lenne közvetle-

nül tőlük követelni a kártalanítását, mint a portáltól, amely egyébként maga tette nehe-

zebbé a jogsértők azonosítását.364 

Az EJEB a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt. v. Hungary 

ügyben365 hozott ítéletében a kérelmezők javára ítélt. Hasonlóan a Delfiéhez, az ügy tár-

gyát egy hírportálon megjelenő, erős kritikákat megfogalmazó kommentek moderálásá-

nak az EJEE 10. cikkével való összeegyeztethetősége képezte. Azonban a Delfi-ügy ki-

menetelével ellentétben, az EJEB itt azt állapította meg, hogy a magyar bíróságok dönté-

sei, amelyek elmarasztalták a hírportált a hírnévvédelmi szabályok megsértése miatt, 

megsértették az Egyezményt. A strasbourgi bíróság álláspontja szerint „a tény, hogy a 

Kérelmezők harmadik felek részére véleménynyilvánítási szabadságuk kommentek köz-

lése révén való gyakorlását lehetővé tévő platformot biztosítanak, sajátos újságírói tevé-

kenység”.366 Úgy találta, hogy a meglévő joggyakorlattal nehezen összeegyeztethető a 

 
363  Az EJEB alapvetően nem az Eker. irányelv felelősségre vonatkozó rendelkezését vizsgálta, azaz 

hogy vajon az online hírportálok tárhelyszolgáltatónak, vagy tartalomszerkesztőnek minősülnek-e a 

honlapon található kommentek tekintetében, hanem azt, hogy az észt állam megsértette-e a Delfi 

véleménynyilvánítás szabadságához fűződő és az EJEE 10. cikkében biztosított jogát. 
364  Bartóki-Gönczy – Pogácsás, 2019. 
365  Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt. v. Hungary, no. 22947/13, 2016. február 

2-ai ítélet. 
366  Uo. 79. bek. 



 

– 105 – 

kérelmezők jogi felelőssége, hiszen „komolyan akadályozná a sajtó közügyekhez való 

hozzájárulását, ha megbüntetnék az újságírókat azért, mert elősegítik más személyek in-

terjú keretein belül kinyilvánított véleményének terjesztését”.367 Az EJEB szerint a ma-

gyar bíróságok azon álláspontja,368 hogy az érintett tartalomszolgáltatóknak számolniuk 

kellett volna azzal, hogy törvénysértő kommentek születhetnek, „túlzó és észszerűtlen 

előrelátást vár el, ami veszélyezteti az interneten történő információközlés szabadságá-

nak jogát”.369  

Érdemes megjegyezni, hogy a hazai bírósági joggyakorlat szerint a magáncélú kom-

mentek nem tartoznak az Ekertv. hatálya alá, így a törvényben biztosított felelősség 

alóli kimentési lehetőség sem vonatkozik a platformüzemeltetőkre. Az EJEB ítéletében 

a Magyarország által alkalmazott felelősségi rendszert nem vitatta, a kommentek meg-

ítélését azonban igen. Álláspontja szerint a hozzászólások a szólásszabadság védelme 

alá tartoztak, mivel – noha sértők voltak – kevésbé voltak durvák, mint a Delfi-ügy 

nyilvánvalóan jogsértő kommentjei. A joggyakorlat azonban – az általános polgári jogi 

szabályok szerint – elismeri a felróhatóság hiányát, amennyiben például a Facebook-

profil tulajdonosa az üzenőfalára a harmadik személy által tett jogsértő közlést a „le-

hető leghamarabb” eltávolítja.370 

A bíróság az Egyezmény 10. cikkében garantált szólásszabadsághoz fűződő joggal 

kapcsolatban vizsgálta a platformszolgáltatók felelősségét a Pihl v. Sweden ügyben,371 

amelyben a kérelmezőt egy blogbejegyzésben valótlanul vádolták meg azzal, hogy tagja 

volt a náci pártnak, valamint egy bejegyzéshez fűzött komment drogfüggőnek titulálta. 

Az EJEB megállapította, hogy a kérdéses kommentek valóban sérelmesek voltak,372 

ugyanakkor nem minősültek gyűlöletbeszédnek vagy erőszakra buzdítónak, és egy ala-

csony látogatottságú blogon posztolták, ahonnan a kérelmező kérését követő napon 

(mindössze kilenc nappal az eredeti közzététel után) eltávolították azokat,373 és közzétet-

tek egy bocsánatkérő bejegyzést, valamint a kérelmező rendelkezésére bocsátották a sé-

relmezett kommentekhez használt számítógép IP-címét is.374 A Bíróság figyelembe vette, 

hogy a blogot üzemeltető egyesület egy kicsi, nonprofit szervezet volt, amelynek nem 

kellett azzal számolnia, hogy kommentjeit széles körben olvassák, és amelytől nem vár-

ható el, hogy folyamatosan moderálja vagy letiltsa a hozzászólásokat, ez ugyanis külö-

nösen dermesztő hatással lehet egy ilyen szervezet véleménynyilvánításhoz való jogára 

 
367  Uo. 
368  Ld. 19/2014. (V. 30.) AB hat. 
369  Uo. 82. bek. Bővebben ld. Koltay, 2019: 274–279. 
370  BH2016. 330. 
371  Pihl v. Sweden, no. 74742/14, 2017. február 7-ei döntés. 
372  Uo. 25. bek. 
373  Uo. 37. bek. 
374  Uo. 30–34. bek. 
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nézve.375 A Bíróság tehát nem állapította meg a blog üzemeltetőjének felelősségét, 

ugyanakkor azonosította a hasonló ügyekben figyelembe veendő szempontokat: meg kell 

vizsgálni a kommentek kontextusát, az üzemeltető annak érdekében alkalmazott intézke-

déseit, hogy megelőzze vagy eltávolítsa a rágalmazó hozzászólásokat, a kommentek 

tényleges szerzőinek felelősségét az üzemeltetők felelősségének alternatívájaként, vala-

mint a hazai eljárások következményeit a kérelmezőre nézve.376 

A fenti döntéshez hasonló Tamiz v. the United Kingdom ügyben377 a kérelmező musz-

lim vallású politikusra több sértő megjegyzést tettek a Google egyik ingyenes blogszol-

gáltatásán keresztül, aki emiatt a Google-hoz fordult, az pedig a blog szerkesztőjéhez, aki 

(nagyjából egy hónappal az eredeti közlés után) a sérelmezett megjegyzéseket eltávolí-

totta. Az EJEB a döntésének indokolását azzal kezdte, hogy az interneten naponta több 

millió poszt és komment születik, amelyek közül sok sértő vagy akár rágalmazó is lehet, 

ezek többsége azonban túlságosan komolytalan, vagy elérésük túlságosan korlátozott ah-

hoz, hogy jelentős kárt okozzanak más jó hírnevére nézve.378 A konkrét ügyben úgy látta, 

hogy bár a panaszolt hozzászólások többsége kétségtelenül sértő volt, többségük nem 

volt több „vulgáris sértegetésnél”, amelyek gyakoriak az internetes kommunikációban, 

a konkrétabb állításokat megfogalmazó kommentek pedig az adott környezetben ol-

vasva nem voltak komolyan vehetők, mindezeket pedig egy politikusnak tűrnie kell.379 

A bíróság megerősítette a részes állam bíróságának azon érvelését is, miszerint a Google 

csupán akkor vonható felelősségre a hozzászólások tartalmáéért, ha észszerű idő telt el a 

jogsértő kommentekről való tudomásszerzése óta.380 Mindemellett megfelelőnek találta 

a tagállami bíróság által alkalmazott „valódi és lényeges károkozás” tesztet is, amellyel 

azt kívánták biztosítani, hogy a Google véleménynyilvánítási szabadsága csak akkor 

csorbuljon, ha a jó hírnév sérelme „valódi és lényeges” kárt okozott a sértett félnek.  

A véleménynyilvánítás szabadságához való jog ugyanis nemcsak a magán-, hanem a jogi 

személyeket is megilleti. Ezért ha a platformot túlságosan korlátozó követelmények elé 

állítják, az hátrányosan hathat saját szólásszabadságára, és dermesztő hatással lehet a köz-

ügyek vitájára.381 Az EJEB szerint megfelelők voltak a teszt során vizsgált szempontok: 

a hozzászólások természete és kontextusa, a Google által tett lépések az értesítést köve-

tően, a kommentek tényleges szerzőinek potenciális felelőssége, valamint a hazai eljárás 

következményei a kérelmező jó hírnevére és a Google információk és gondolatok szabad 

áramlásához platformot nyújtó szerepére nézve.382 A fentiek alapján, különös tekintettel 

 
375  Uo. 31–32. és 35. bekezdések. 
376  Uo. 28. bek. 
377  Tamiz v. the United Kingdom, no. 3877/14, 2017. szeptember 19-ei döntés. 
378  Uo. 80. bek. 
379  Uo. 
380  Uo. 83. bek. 
381  Uo. 69. bek. 
382  Uo. 87. bek. 
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a közvetítő szolgáltatók fontos szerepére az információhoz és a vitához való hozzáférés 

megkönnyítésében a politikai, a társadalmi és a kulturális kérdések széles körében, a bí-

róság úgy vélte, hogy a nemzeti bíróságok egyensúlyt teremtettek a kérelmező jogai, va-

lamint a Google és a felhasználók véleménynyilvánítási szabadságához való joga kö-

zött.383 Az ügyben tehát kevésbé a tartalomszolgáltató magatartása volt a lényeges, in-

kább a bejegyzés és a kommentek súlyossága, így nyitott kérdés marad, hogy amennyi-

ben a kérelmező személyiségét lényegesen sértő bejegyzésekről lett volna szó, vajon 

megállapították volna a tárhelyszolgáltató felelősségét, amiért nem távolította el időben 

a sérelmes bejegyzést. 

Hasonló kérdést érintett a Høiness v. Norway eset is,384 amelyben az EJEB nem ál-

lapította meg a 8. cikk sérelmét, ugyanis a kérelmezőről közzétett kommentek nem mi-

nősültek gyűlöletbeszédnek, és a hírportál, amelyen a kommenteket közzétették, meg-

felelő intézkedésekkel (folyamatos moderálással és jelentési lehetőséggel) igyekezett 

fellépni a jogsértő hozzászólások ellen.385 Bár az egyik komment elkerülte a moderáto-

rok figyelmét, a másik kifogásolt hozzászólást azonnal eltávolították, amint arról tudo-

mást szereztek, így a bíróság szerint nem sérült a kérelmező magánélethez való joga, 

amikor a nemzeti bíróságok elutasították keresetét.386 

A fenti esetek indokolásaiban tehát nem merült fel kötelezettségként a tárhelyszol-

gáltatók általános felelősségének előírása, viszont megállapították azokat a szempon-

tokat, amelyeket a bíróságnak esetről esetre értékelnie kell a hasonló ügyekben. Egyér-

telműnek látszik az EJEB gyakorlatából, hogy a gyűlölködő, erőszakra uszító tartalmak 

jó eséllyel jogsértőnek minősülnek, és a platformszolgáltatók az értesítést követően kö-

telesek gondoskodni levételükről, a bántó, akár trágár tartalmak esetében azonban 

egyensúlyt kell teremteni a nyilvánosság és a sérelmet szenvedő fél érdekei között. 

 

7. Fellépési lehetőségek és kísérletek a fake news jelenséggel szemben 

7.1. A félretájékoztatás problémája az online platformokon 

A 2016-os amerikai elnökválasztási kampány óta használja a világ a fake news (valótlan 

hír, álhír) kifejezést a propaganda azon fajtájára, amely tévinformációkat szándékosan 

és a lehető legszélesebb körben terjeszt, elsősorban az internetes platformokon, közös-

ségi oldalakon keresztül. De a hazugságok megjelenése a médiában egyáltalán nem új 

keletű jelenség.387 Az internet és különösen a közösségi média korában azonban ezek 

mennyisége és terjedési sebessége újdonságot jelent, és minőségében is megváltoztatja 

a nyilvános szférát. Az online platformokon terjedő hamis hírekkel szembeni hatékony 

 
383  Uo. 90. bek. 
384  Høiness v. Norway, no. 43624/14, 2019. március 12-i ítélet. 
385  Uo. 72–73. bekezdések. 
386  Uo. 75. bek. 
387  Bernal, 2018b: 230–234. 
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jogi fellépés egyelőre szinte lehetetlennek látszik. A platformokon a verseny a közön-

ség, a felhasználók figyelméért zajlik, azon másodpercekért, amelyeket egy-egy fel-

használó egy adott tartalomra fordít,388 ezért minél izgalmasabb, érdekesebb, virálisabb 

tartalmakat kell előállítani, akár hazugság árán is. 

A platformokon zajló kommunikáció alapvető hatást gyakorol a politikai kultúrára 

és általában a demokratikus eljárásokra, amely sok tekintetben negatív, és nemcsak a 

hazugságok könnyebb terjesztési lehetősége, hanem a közéleti viták erőteljes elseké-

lyesedése miatt is. A platformszolgáltatók gazdasági értelemben ebben az egyre inten-

zívebb, ezáltal egyre felületesebb nyilvános tér kialakulásában érdekeltek.389 A techno-

lógiai fejlődés a hazugságok újabb és újabb generációjának megszületését támogatja: 

máris megjelentek a hamisított, ún. deep fake videók, ahol egy valós felvételen szereplő 

ember arcát máséval cserélik fel, olyan hamis színben tüntetve fel ez utóbbit, mintha 

mondott vagy tett volna valamit. Egy közéleti szereplővel bármit el lehet így mondatni, 

bármilyen kínos helyzetben be lehet őt mutatni, és a felvétel kellő meggyőző erővel fog 

bírni.390 Nemsokára valós eredeti felvételre sem lesz szükség. 

 

7.2. A jogi szabályozás válasza a valótlan tények közzétételére 

A szólásszabadság védelmének keretei között a jelenleg alkalmazott doktrína szerint a 

hazugság általános értelemben nem tiltható. Ezzel együtt, a jogrendszer számos rendel-

kezése tiltja a bizonyos helyzetekben, meghatározott körülmények között vagy bizo-

nyos tartalmú valótlan állítások közzétételét. 

Az emberi személyiség jogi védelmének egyik legfontosabb területe az egyén külső, 

társadalmi megítélésének kedvezőtlen és jogellenes változását megakadályozni kívánó 

hírnév- és becsületvédelem, avagy a rágalmazási jog. E szabályok azt célozzák, hogy a 

nyilvánosság előtt megjelenő vélemény ne rombolja le alaptalanul az egyénről alkotott 

képet, elsősorban valótlan és sértő tényállításokkal. E kérdésben az egyes államok meg-

közelítése jelentősen eltér, de a nyugati jogrendszerek közös kiindulópontja a köz-

ügyekben folytatott vita erőteljes védelme, így a közéleti szereplők személyiségi joga-

inak védelme háttérbe szorul a szólásszabadsághoz képest.391 

Egyes esetekben a szabályozás tiltja a valótlan tények közzétételét személyiségi jogi 

sérelem hiányában is. Az EU Tanácsának a rasszizmus és idegengyűlölet visszaszorí-

tását célzó kerethatározata szerint az Unió tagállamaiban egységesen tiltani kell az em-

beriesség elleni és a háborús bűncselekmények, valamint a népirtások tagadását is.392 

 
388  Wu, 2017; Hindman, 2019. 
389  Park, 2018. 
390  Chesney – Citron, 2019. 
391  Ld. Ptk. 2:44. §, 2:45. §, Btk. 226. §, 227. §, 36/1994. (VI. 24.) AB hat., 7/2014. (III. 7.) AB hat. 
392  A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008. november 28.) a rasszizmus és az idegengyűlölet 

egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről, 1. cikk 1. 

bek. c) pont.  
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Az EU legtöbb tagállamában törvény tiltja a nemzetiszocialista rendszer által elkövetett 

emberiesség elleni bűncselekmények tényének tagadását, kétségbe vonását, jelentősé-

gének bagatellizálását.393 

A választási kampányok során tett kijelentésekre számos specifikus szabály vonat-

kozik. Ezek célja egyfelől a kampányban folytatott kommunikáció erőteljes védelme: 

a szólásszabadság legszigorúbban védett belső magja a politikai beszéd, és ami egy 

kampányban hangzik el, az a demokrácia működésével, a demokratikus eljárásokkal a 

lehető legszorosabban függ össze. Másfelől ezen eljárásokat védeni is kell, hogy egy-

egy jelölt vagy közösség, párt ne torzítsa el a demokratikus döntéshozatal folyamatát, 

és ne okozzon kárt végső soron magának a demokratikus rendnek. Nem véletlen, hogy 

a fake news probléma legélesebben választási kampányok (a 2016-os amerikai elnök-

választás, a 2019-es európai parlamenti választás stb.) során vált láthatóvá. 

Számos európai ország jogrendje szabályozza a politikai reklámok közzétételét, te-

kintettel azok mennyiségére, a médiafelületek egyenlő elosztására, a reklámok meg-

rendelőire vagy a rájuk fordítható pénzösszeg korlátozására.394 Ennek fő célja az 

egyenlő feltételek biztosítása a nagyobb anyagi erőforrásokkal bíró pártok és jelöltek 

kárára, a többiek érdekében. A kampányt folytató politikusok beszéde is korlátozás 

alá eshet. A kampány során történő jóhiszemű joggyakorlás, beleértve a szándékos ha-

zugságok tilalmát, az európai szólásszabadság-doktrína szerint előírható, viszont a ke-

reskedelmi céllal közzétett, valótlan, megtévesztő állítások nem kaphatnak alkotmá-

nyos védelmet,395 ami az európai fogyasztóvédelmi szabályokból is következik.396  

 

7.3. A médiaszabályozás eszközei 

A televíziókra, a rádiókra, a lekérhető audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásokra 

vonatkozó szabályozás közvetett eszközökkel igyekszik kiigazítani a valótlanságok 

 
393  Ld. pl. Btk. 333. §, 16/2013. (VI. 20.) AB hat. 
394  A magyar jog szerint a közzétételre csak választási kampányidőszakban vagy elrendelt népszava-

zással összefüggésben [médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLX-

XXV. törvény (Mttv.) 32. § (3) bek.] és ingyenesen kerülhet sor [Alaptörvény, IX. cikk (3) bek. és 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 147. § (3) bek.]; a médiaszolgáltató a 

politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot nem fűzhet [Ve. 147. § (2) bek.]; a politikai 

reklám megrendelőjét egyértelműen meg kell nevezni [Mttv. 32. § (4) bek.]; közszolgálati média-

szolgáltató meghatározott időtartamban és feltételek mellett köteles közzétenni politikai reklámokat 

(Ve. 147/A–E. §-ok); az országos kereskedelmi médiaszolgáltatók meghatározott időpontig köteles 

jelezni, ha részt kíván venni a kampányban, meghatározva egyúttal a közzétételre szánt időtartamot 

(Ve. 147/F. §). 
395  Ld. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény, 6. §; Magyar reklámetikai kódex, 10. cikkely. 
396  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti 

vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól („Irány-

elv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”), 6–7. cikkek. 
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közzététele miatt eltorzult nyilvános kommunikációt. Általában véve elmondható, 

hogy ezen eszközök minél több különféle állításnak, véleménynek igyekeznek helyet 

biztosítani a közügyeket érintő vitákban. A médiapluralizmus elvi követelménye értel-

mében a médiapiac egészének biztosítania kell a bemutatott nézetek, vélemények és 

általában a tartalomkínálat sokféleségét, illetve meg kell teremtenie azok egyensú-

lyát.397 Ez elsősorban az állam számára keletkeztet feladatot a médiapiac szabályozása 

tekintetében, hiszen e szabályok főként a hagyományos műsorszolgáltatást a televíziós 

és a rádiós szolgáltatásokat érintik. 

A jogalkotó a válaszadás joga alapján a médiaszolgáltató tartalmát érintő hozzáfé-

rést nem valamilyen külső körülmény, hanem a szolgáltató által (korábban) közzétett 

tartalom miatt biztosítja. Az AVMS irányelv 28. cikke kötelezővé teszi, hogy az EU 

tagállamai olyan szabályozást alkossanak a televíziós műsorszolgáltatás tekintetében, 

amely megfelelő jogorvoslatot nyújt a hamis tény közlésével személyiségi jogaiban 

sértett személyeknek. Ilyen szabályok Európa-szerte ismertek, és jellemzően a nyom-

tatott és az online sajtót is kötelezik.398 

A médiapluralizmus megvalósulását támogató szabályok közül a kiegyensúlyozott 

tájékoztatás követelménye érdemel említést, amelynek alapján a tájékoztató műsorok-

ban elfogulatlanul kell beszámolni a közügyekről. A szabály a televíziókra és a rádiókra 

vonatkozhat, és Európa számos államában érvényesül.399 

 

7.4. A platformok szabályozása az EU-ban 

Az Eker. irányelv 14. cikkében400 meghatározott értesítési-eltávolítási kötelezettség ér-

vényesül a platformokon megjelenő valótlan hírek esetében is, de csak azon valótlan 

hírek eltávolítása merül fel a platform kötelezettségeként, amelyek az adott állam jog-

rendszere szerint jogsértők (rágalmazók, rémhírkeltők, népirtást tagadnak stb.). Általá-

ban véve a valótlan állítás, mivel nem jogsértő, eltávolítási kötelezettség alá sem esik. 

Hasonlóképp, még ha egy tartalom jogsértő is, de senki nem jelzi ezt a platformnak, 

akkor annak nincs eltávolítási kötelezettsége. 

Az eltávolítási kötelezettség független a jogsértés megállapítására irányuló bírósági 

vagy más hatósági eljárástól, a jogsértés tényét tehát a platformnak magának kell el-

döntenie egy minden eljárási garanciát nélkülöző eljárásban. Kétségkívül megnyugta-

tóbb – ugyanakkor a kommunikáció tempójával nehezen összeegyeztethető – lenne, ha 

csak a bíróság által jogsértőnek kimondott tartalmak eltávolításának elmaradása miatt 

 
397 Ld. Komorek, 2012. 
398  A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 

12. §; 57/2001. (XII. 5.) AB hat. 
399  Smtv. 13. §; 1/2007. (I. 18.) AB hat. 
400  Magyarországon: Ekertv., 10. §. 
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lenne megállapítható a közvetítői felelősség.401 A platformoknak nem kötelező folya-

matosan, proaktívan ellenőrizni (monitorozni) a jogsértő tartalmakat, az EJEB a Gla-

wischnig-Piesczek-ügyben402 mégis nyitott efelé egy kiskaput. 

 

7.5. Platformszabályozás az EU tagállamaiban 

Egyes európai államok nem érik be a platformszolgáltatókra az Eker. irányelv 14. cikké-

ből következően háruló eltávolítási kötelezettséggel, hanem azzal párhuzamosan további 

terheket is rónak rájuk. Ebben a 2018. január 1-je óta hatályos német törvény jár elöl.403 

A törvény szerint a hatálya alá tartozó (2 milliónál több németországi felhasználóval ren-

delkező) platformszolgáltatóknak egyes, a törvényben kifejezetten nevesített bűncselek-

ményt megvalósító felhasználói tartalmakat el kell távolítaniuk a rendszerükből. Ilyennek 

minősülnek többek között a rágalmazó, a gyűlöletet keltő, a holokauszttagadó és a rém-

hírterjesztést megvalósító tartalmak.404 Ha az érintett tartalom „nyilvánvalóan jogsértő”, 

akkor az értesítéstől számított 24 órán belül, ha pedig „csak” jogsértő, akkor 7 napon 

belül kell törölni.405 Ha ezt a platform elmulasztja, bírságot kaphat, amelynek maximuma 

(elvben, sokszoros és súlyos mulasztás esetén) 50 millió euró.406  

Egyes nézetek szerint a szabályozás ellentétes az Eker. irányelvvel, mert nem egyedi 

esetekre vonatkozik, hanem általános kivételt képez a szolgáltatások szabad áramlása alól. 

Az irányelv ráadásul a kivétel tagállami hatóság általi alkalmazásához sürgős helyzetet vár 

el, a német törvény viszont nem konkrét tartalmakra vonatkozik, így nem is felelhet meg e 

kritériumnak.407 A német törvényt a szólásszabadságért aggódók erős kritikája fogadta,408 

bár valójában nem megy sokkal messzebb, mint az uniós irányelv, inkább csak pontosítja 

annak tartalmát, lefekteti a követendő eljárás szabályait, és persze súlyos szankciókkal fe-

nyegeti a platformokat. A szabályozás mindenesetre a gyakorlatban érvényesül, a Facebook 

is engedelmesen eleget tesz a belőle fakadó kötelezettségeinek.409 A német szabályozás 

példája is jól mutatja az általános hatályú törvények és a platformokra vonatkozó speciális 

 
401  Mulligan, 2013: 175. 
402  Glawischnig-Piesczek (55. lj.). 
403  Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks (Network Enforcement Act, 2017). 

BMJV, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf? 

__blob=publicationFile&v=2 (2020. 03. 20.). 
404  Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsge-

setz – NetzDG) Artikel 1 G. v. 01. 09. 2017 BGBl. I S. 3352 (Nr. 61), 1. szakasz. 
405  Uo. 3. szakasz. 
406  Uo. 4. szakasz. 
407  Spindler, 2017: 167–170. 
408  Ld. pl. Germany: Flawed Social Media Law. Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/ 

2018/02/14/germany-flawed-social-media-law (2020. 03. 20.) 
409  Facebook Deletes Hundreds of Posts under German Hate-Speech Law. Reuters, https://uk.reu-

ters.com/article/us-facebook-germany/facebook-deletes-hundreds-of-posts-under-german-hate-

speech-law-idUKKBN1KH21L (2020. 03. 20.). 
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szabályozás furcsa, nehezen elkerülhető együttélését, és az állami törekvést arra, hogy a 

platformokat a felhasználói tartalmak jogszerűségének bírájává tegyék. 

Franciaország a némethez hasonló szabályozást fogadott el, amelynek alapján a 

platformoknak az értesítésüket követő 24 órán belül el kell távolítaniuk a gyűlöletkeltő 

bejegyzéseket.410 Hasonló szabályozást készít elő az Egyesült Királyság is, gondos-

ságra kötelezve a platformokat.411 A közzétett fehér könyv egyes, a legsúlyosabb káro-

kat okozó tartalmak esetében már a platformon való közzététel megakadályozását is 

elvárná a szolgáltatóktól (a terrorizmust támogató és a gyermekek szexuális kizsákmá-

nyolását megvalósító tartalmak vonatkozásában), más káros tartalmakéban pedig a tu-

domásszerzést követő azonnali, átlátható és hatékony fellépést írná elő. Mindezen kö-

telezettségek betartását független szabályozó testület felügyelné, amely súlyos szank-

ciókat is alkalmazhatna (például bírságot, a szolgáltatás blokkolását, a vezető tisztség-

viselők felelősségre vonását stb.). 

 

7.6. Ajánlások és soft law kezdeményezések európai szinten 

Az európai jogrendszerek megengedik a hamis hírekkel szembeni fellépést (a rágalma-

zással szembeni fellépés vagy a gyűlöletbeszéd és a rémhírterjesztés tilalma alapján), a 

tárhelyszolgáltatói felelősség miatt a platformok pedig kötelezhetők a náluk kifogásolt 

jogsértő tartalmak eltávolítására, de ezen eszközök önmagukban aligha alkalmasak a 

helyzet megnyugtató kezelésére. Az EU 2017 óta több dokumentumban is foglalkozott 

a kérdéssel. E dokumentumokban közös, hogy ajánlásokat fogalmaznak meg a plat-

formszolgáltatók számára a hamis hírekkel szembeni hatékonyabb fellépés érdekében, 

tehát alapvetően az önszabályozásra építenek, egyúttal óvakodnak az új, kötelező jogi 

szabályok bevezetésének felvetésétől. Ezzel párhuzamosan érintetlenül hagynák a tár-

helyszolgáltatói felelősségnek az Eker. irányelvben lefektetett alapjait, így nem várnak 

el teljes körű előzetes ellenőrzést a platformok szolgáltatóitól. Az államokkal szemben 

mindenesetre szigorúbb elvárásokat fogalmaznak meg, de azok nem a platformok fele-

lősségi szabályainak szigorítását, hanem elsősorban a működésük szorosabb felügye-

letét és a tudatos internethasználatot célzó programok bővítését érintik. 

A jogellenes tartalmakkal szembeni fellépésről szóló közlemény azonban rögzíti 

azon kívánalmat, hogy a platformok ne csak értesítés esetén, hanem anélkül is, pro-

aktív módon lépjenek fel a jogsértésekkel szemben, viszont ez nem vezethet a fele-

lősség alóli mentesülés elvesztéséhez.412 A közleményt követő ajánlás megerősíti az 

 
410  France Online Hate Speech Law to Force Social Media Sites to Act Quickly. The Guardian, 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/09/france-online-hate-speech-law-social-media 

(2020. 03. 20.). 
411  Online Harms. White Paper. HMG, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sys 

tem/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf (2020. 03. 28.). 
412  Communication on Tackling Illegal Content Online: Towards an Enhanced Responsibility of Online 

Platforms. 28. 9. 2017, COM(2017) 555 final. 10., 3.3.1. pont. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf%20(2020
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf%20(2020
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indokolt esetekben alkalmazott, arányos, proaktív intézkedések elvárását, amely a 

jogellenes tartalmak azonosítása érdekében automatizált eszközök alkalmazását is le-

hetővé teszi.413 

A hamis hírekkel és az internetes félretájékoztatással foglalkozó magas szintű mun-

kacsoport 2018 márciusában tette közzé jelentését.414 A jelentés a félretájékoztatást 

„haszonszerzés vagy szándékos, nyilvánosság előtti károkozás céljából előállított, köz-

zétett és terjesztett helytelen, pontatlan vagy félrevezető információként” határozza 

meg.415 A definíció pontos, de a jelentés óvakodik az állami szabályozás kérdésének 

felvetésétől, és teljes egészében a platformok által önkéntesen alkalmazható és rendel-

kezésre álló eszközök, lehetőségek áttekintéséből áll.  

A Bizottság a magas szintű munkacsoport jelentésére alapozva, rendkívüli sebes-

séggel, már 2018 áprilisában közzétette közleményét az online félretájékoztatás keze-

lésével kapcsolatban.416 E dokumentum megerősíti a platformok által önként alkalma-

zott eszközök elsődlegességét, egyúttal szelíd erőszakkal együttműködésre próbálja 

kényszeríteni az érintett szolgáltatókat (egy, a Bizottság által összehívott fórum formá-

jában). Ha az önkéntes vállalások nem lesznek kellően hatékonyak, felmerülhet majd a 

jogi szabályozás szüksége.417 A platformok kötelezettségeit tartalmazó kódexet (Code 

of Practice) 2018 őszén fogadták el.418 

A 2019. tavaszi európai parlamenti választást követően a bizottság és az EU külügyi 

és biztonságpolitikai főképviselője közleményben értékelte azt, hogy mennyire tartot-

ták be a platformok a 2018 őszén kiadott bizottsági kódexet és a meghatározott cselek-

vési tervet.419 A dokumentum megállapította, hogy:  

„a választásokat megelőzően az összehangolt uniós megközelítés elősegítette a fel-

készültség és a koordináció erősítését a dezinformáció elleni küzdelemben. Az előzetes 

elemzés szerint hozzájárult a dezinformációs kísérletek nyilvánosság elé tárásához és 

a választások integritásának megőrzéséhez, a véleménynyilvánítás szabadságának vé-

delmezése mellett. (…) Ennek ellenére még mindig nem lehetünk elégedettek.” 

 
413  Commission Recommendation of 1. 3. 2018 on Measures to Effectively Tackle Illegal Content On-

line, C(2018) 1177 final. 12., 18. pont. 
414  High Level Expert Group, 2018. 
415  Uo. 10. 
416  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai megközelítés az online félretájékoztatás kezelé-

sére, 2018. április 26., COM(2018) 236 végleges. 
417  Uo. 9., 3.1.1. pont. 
418 EU Code of Practice on Disinformation. European Commission, http://ec.europa.eu/information_so-

ciety/newsroom/image/document/2018-29/msf_on_disinformation_17_07_2018_-_proofread_99F 

78DB7-9133-1655-990805803CDCCB67_53545.pdf (2020. 03. 28.). 
419  Közös közlemény az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gaz-

dasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Jelentés a dezinformációval szembeni 

közös cselekvési terv végrehajtásáról. Brüsszel, 2019. 6. 14. JOIN(2019) 12 final, https://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0012 (2020. 03. 28.). 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-29/msf_on_disinformation_17_07
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-29/msf_on_disinformation_17_07
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E megállapítást osztotta az európai médiahatóságokat tömörítő szervezet, az ERGA 

is, amely 2020 májusában kiadott jelentésében kritizálta többek között az önszabályo-

zás átláthatatlanságát, valamint a csatlakozó platformok alacsony számát. Az ERGA 

arra tesz javaslatot, hogy a jelenlegi önszabályozási modellt egy „jobban strukturált” 

társszabályozási modell váltsa fel, erősítve az állami beavatkozást.420 

 

7.7. A platformok általi magánszabályozás 

A hamis hírek terjedésének nehezen szab gátat a jogi szabályozás. De nemigen várhat-

juk a teljes körű és megnyugtató megoldást a platformok saját szabályozásától sem. 

Ennek fő oka, hogy a közösségimédia-platformokon a rémhírek, rágalmak és gonosz 

pletykák terjedése nem a rendszer hibája, hanem a rendszer jellegzetességeiből fakadó 

elkerülhetetlen jelenség.421 Ugyanakkor a negatív PR a platformok számára káros lehet, 

ezért szükségszerű, hogy jogi kötelezettségeik teljesítésén túl is tegyenek a hamis hírek 

terjedése ellen – e megoldások köre a valótlanságokat, kitalált történeteket hírként be-

mutató oldalakkal szembeni tarifaemelésektől a hírfolyamban való hátrébb sorolásig 

terjed.422 Felmerülhetnek e tekintetben a fizetett reklámokra és a szponzorált tartal-

makra vonatkozó, az átláthatóság irányába tett lépések is annak érdekében, hogy a fel-

használók megtudhassák, ki fizetett egy adott tartalom célba juttatásáért.423 

A közösségimédia-platformok által felkért tényellenőrzők verbuválásának ötlete is 

felmerült, akik az egyes tartalmakat, amennyiben hamis hírnek minősítik őket, erre 

utaló jelzéssel láthatják el, illetve ennek alternatívájaként csak a platformoknak jelzik 

a hamis híreket, amelyek az ezeket terjesztő oldalakat hátrább sorolhatják a hírfolyam-

ban, vagy akár ki is tilthatják onnan.424 A helyzetre jellemző, hogy a hamis hírek meg-

jelölése a felhasználók számára – amivel a Facebook próbálkozott – csak növelte a 

népszerűségüket, és erősítette a terjesztett valótlan információ hitelességét.425 A tény-

ellenőrzők valójában egyfajta sajátos hírszerkesztést végeznek, ami a közösségimédia-

platformot a hagyományos médiához közelíti. 

Az álhírekkel és az internetes félretájékoztatással foglalkozó magas szintű munka-

csoport jelentése alapvetően a platformok magánszabályozásának további erősítésére 

építi a hamis hírekkel szemben kívánatos stratégiát.426 Azt javasolja a platformoknak, 

 
420  ERGA Report on Disinformation: Assessment of the Implementation of the Code of Practice, 2020. 05. 

04., https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ. pdf 

(2020. 05. 22.). 
421  Bernal, 2018a: 506‒509. 
422  Hasen, 2017: 226–230. 
423  Levi, 2018. 
424  Stone-Erdman, 2018; Perez, 2018. 
425  Shu, 2017. 
426  High Level Expert Group, 2018. 

https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ.%20pdf
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hogy bővítsék a felhasználók azon lehetőségeit, hogy a szolgáltatást a saját szemé-

lyükre szabhassák. Az a felvetés, hogy az aktuális, sokak által tárgyalt témák mellé a 

platformok javasoljanak a felhasználóknak további, megbízható forrásból származó hí-

reket, illetve növeljék a megbízható hírforrások láthatóságát,427 és biztosítsanak lehe-

tőséget a válaszadási jog gyakorlására, közelítené a platformok moderátorait a hagyo-

mányos hírszerkesztők, ezáltal a platformokat a klasszikus hírmédia felé. 

A 2018 áprilisában közzétett európai bizottsági közlemény hasonló úton halad, és lé-

nyegében a platformok magánszabályozását kívánja ösztönözni, kilátásba helyezve a jogi 

kötelezettségek előírását is arra az esetre, ha a magánszabályozás nem éri el a kívánt 

eredményt, de az Eker. irányelv közvetett felelősségi rendszerének érintetlenül hagyása 

mellett.428 Ez a dokumentum az uniós médiaszabályozás tekintetében egyfajta mérföld-

kőnek tekinthető: immáron nem a médiaszabályozástól egyébként nem egészen idegen 

önszabályozás ösztönzéséről van szó, amelyben egy, a szabályozott médiumhoz képest 

külső, tőle független, de nem állami szerv felügyeli a médiumok jogszerű működését, 

hanem a magánszabályozás – a médiumok (platformok) saját maguk által végzett, a tar-

talmakra vonatkozó szabályozás – erősítéséről, felvetve annak kötelezővé tételét is a plat-

formok számára. 

Ezen megközelítés szerint, a platformoknak maguknak kell a tartalmak bírájává vál-

niuk, az Eker. irányelvben foglaltakhoz képest még szélesebb körben. Ezzel – ha meg-

valósul – az állam lényegében szinte teljes egészében átadná a szabályozás feladatát a 

platformoknak, e sajátos felügyeleti rendszer megfelelőségének ellenőrzését tartva csak 

meg magának. Ez a modell nemcsak az EU egyes dokumentumaiban, hanem a tagál-

lami szabályozási kezdeményezésekben is megjelenik, és első példája a már említett 

német törvény. A szabályozás itt nem közvetlenül a jogellenes tartalmakkal szemben 

lép fel, hanem a platformokat kötelezi a fellépésre, és a törvénybe foglalt eljárásrend 

megsértése és az elvárt teljesítmény (a büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmak gyors 

eltávolításának) elmaradása ad alapot az állami beavatkozásra. 
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IV. A KÖZÖSSÉGI OLDALAK MŰKÖDÉSE  

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN 

 

Szőke Gergely László* 

 

 

1. Bevezető gondolatok 

Az adatvédelmi jog az 1970-es években kifejezetten a technológiai fejlődésre adott re-

akcióként, nevezetesen a nagy állami nyilvántartások számítógépesítése és egységesí-

tése kapcsán felmerült, az emberek magánszféráját érintő aggályokra válaszul született 

meg. A ’80-as, ’90-es évekre világossá vált, hogy az állam mellett a piaci szereplők 

adatgyűjtése és adatkezelése is jelentős potenciális veszéllyé vált, és az utóbbi évtized-

ben az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban is sokkal inkább az üzleti szféra tevé-

kenysége, az internetes platformok mögött álló nagy technológiai vállalatok adatkeze-

lése került középpontba. 

Az elmúlt években a Big Data, a nagy adathalmazok kiaknazásában rejlő lehetősé-

gek a technológiai ipar meghatározó kérdéseivé váltak, és a sosem látott mértékű adat-

gyűjtéssel, és egyre nehezebben átlátható felhasználási formákkal új szintre emelkedtek 

a személyes adatok kezeléséből eredő, az érintettek magánszféráját érintő veszélyek, 

különösen a buborékhatás, a predikciós és a manipulációs képességek erősödésével.429 

E tendenciákra az Európai Unió egyértelműen a „több adatvédelem” válaszát adta. En-

nek szellemében született meg 2016-ban az általános adatvédelmi rendelet,430 közis-

mert nevén a GDPR, amely 2018. május 25. óta valamennyi EU-tagállamban kötele-

zően alkalmazandó, és széles körben elfogadott konszenzus szerint az adatvédelem új 

korszakát hozta el. 

Jelen fejezet a közösségimédia-platformok működésének adatvédelmi aspektusait 

vizsgálja. Ennek során egyrészt a vonatkozó szakirodalom által felvetett kérdéseket, 

másrészt az Európában legismertebb és legelterjedtebb szolgáltatás, a Facebook adat-

kezelési gyakorlatát vesszük alapul, és vizsgáljuk az adatvédelmi szabályoknak való 

 
*  Szőke Gergely László: PhD, Pécsi Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási 

Jogi Tanszék tanszékvezetője, az ennek keretében működő Informatikai és Kommunikációs Jogi 

Csoport adjunktusa, a PTE adatvédelmi tisztviselője. 
429  Ződi, 2018: 90–93. 
430  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes szemé-

lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi ren-

delet), a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR (General Data Protection Regulation). 
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megfelelését. A témakör kiterjedtségére és e tanulmány (terjedelmi) kereteire tekintet-

tel a főbb fókuszpontok felvillantására van lehetőség. Emellett mivel a Facebook tény-

leges adatkezelési műveleteit és folyamatait megismerni nincs lehetőségünk, az adat-

kezeléssel kapcsolatban a nyilvánosan elérhető, magyar nyelvű adatkezelési szabály-

zatából indulunk ki.431 

A Facebook adatkezelési szabályzata a GDPR szerinti adatkezelési tájékoztató 

funkcióját tölti be. Ennek szabályait a Rendelet a 13. és 14. cikkeiben rendezi. A két 

cikk kettébontja az adatokat az adat forrása alapján: egyrészről közvetlenül az érin-

tettől gyűjtött (13. cikk), másrészről pedig az érintettre vonatkozó, de nem az érintet-

től megszerzett adatokra (14. cikk). A két cikk között minimális különbségek fedez-

hetők fel, a tájékoztatás kötelező tartalma szinte azonos. Függetlenül az adat forrásá-

tól mindkét esetben elérhető kell legyen a tájékoztatásban – több más mellett – a 

személyes adatok kezelésének tervezett célja, jogalapja, időtartama, a címzettek köre, 

az érintetti jogokkal és a felügyeleti hatósághoz fordulás jogával kapcsolatos tájékoz-

tatás.432 Érdemes még megemlíteni, hogy a felsorolások külön nem említik a profilo-

zás és – a 22. cikk feltételeit nem teljesítő – automatizált döntéshozatal tényével kap-

csolatos tájékoztatást,433 de mind a GDPR (60) preambulumbekezdése, mind a vonat-

kozó WP29 iránymutatás434 egyértelművé teszi e követelményt. A nem érintettől 

gyűjtött adatok esetén a GDPR előírja továbbá a személyes adatok kategóriáinak 

meghatározását.435 Ekkor sem feltétlenül egy taxatív felsorolást kell készítenie az 

adatkezelőnek, amelyben minden egyes konkrét adatot nevesít, hanem csak azok ka-

tegóriáit kell megadnia. Érdekes kérdés, hogy vajon az érintett magatartásának köve-

tésével, megfigyelésével kapcsolatos adatokat az „érintettől gyűjtött adatoknak” kell-

e tekinteni. Korábbi, szerzőtársammal kialakított álláspontunkat megerősítve: nem, 

mivel az sokkal inkább az „érintettről” gyűjtött adat, mivel az érintett ezekben az 

esetekben nem szándékoltan oszt meg magáról adatokat, így a tájékoztatásának fon-

tos funkciója, hogy pontosan tudjon arról, hogy mely magatartásával milyen adatok 

kerülnek az adatkezelők kezelésébe.436 

 
431  A továbbiakban: Facebook adatkezelési szabályzat, amely hozzáférhető: https://hu-hu.facebook. 

com/about/privacy/update (2020. 05. 29.). 
432  A profilalkotással és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget a 2.1. 

fejezetben részletezzük. 
433  A GDPR 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatalról szól a felsorolás, ezt egy későbbi alfejezet 

során elemezzük. 
434  Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual decision-making and 

Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, WP251, a továbbiakban WP251. 
435  GDPR 14. cikk (1) d) pont. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy amennyiben az érintett maga adja 

meg a saját magára vonatkozó adatokat, úgy az adat megadásakor elvben tisztában van a megadott 

adatok körével és jellegével. 
436  Pataki – Szőke, 2020: 90–91. 
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A fentiek alapján a Facebook adatkezelési szabályzata elvben tehát elég részletes és 

pontos leírását kell, hogy adja az adatkezelési tevékenységének. A Facebook egyébként 

2018. április 19-én (tehát bő egy hónappal a GDPR kötelező alkalmazása előtt) módo-

sította legutóbb a szabályzatát, amely elviekben egységesnek tűnik valamennyi szol-

gáltatásra, azaz az Instagramra és a Messengerre nézve is. Emellett a Facebook adatke-

zelése kapcsán felmerülő kérdések és problémák lényegét és természetét tekintve azo-

nosak más hasonló szolgáltatásoknál (pl. Twitter) is, így ez az elemzés jó képet ad az 

adatvédelmi jog és a közösségimédia-platformok kapcsolatáról. 

 

2. A közösségi oldalak működésének adatvédelmi kérdései 

A közösségi oldalak működésének központi eleme a személyes adatok gyűjtése és 

azok különböző célokból történő kezelése, amelynek során meg kell felelniük az eu-

rópai adatvédelmi szabályozás által előírt követelményeknek. Ennek során számos 

kérdés merül fel, amelyet az alábbiakban a GDPR szerkezetéhez igazodva, néhol attól 

azonban kissé eltérve, különböző, a téma jelentőségétől függő mélységben tárgya-

lunk. Tekintettel a kötet egyes országok szabályozását bemutató fejezeteire jelen 

elemzés során nem térünk ki az egyes tagállamok esetlegesen eltérő szabályaira és a 

tagállami hatóságok és bíróságok közösségi oldalakat érintő döntéseire akkor sem, ha 

azok egyébként érdemben alakították egy-egy adatvédelmi kérdés összeurópai meg-

ítélését. 

 

2.1. Tárgyi és területi hatály 

A GDPR tárgyi hatálya – többek között – a személyes adatok részben vagy egészben 

automatizált módon történő kezelésére terjed ki. A közösségi oldalak adatkezelési te-

vékenysége során nem merül fel a tárgyi hatály alóli mentesség kérdése, a Facebook 

szabályzata hivatkozik is a GDPR-ban foglalt érintetti jogok gyakorlására. 

A területi hatály érdekesebb kérdéseket vet fel, a Facebook és több más népszerű 

közösségi oldal ugyanis eredendően az Egyesült Államokban létrejött vállalkozás.  

A GDPR ugyanakkor – éppen e tényre tekintettel – megkísérli a hatályát az Európán 

kívül letelepedett szolgáltatásokra is kiterjeszteni. A 3. cikk szerint a rendeletet 

nemcsak az Unióban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldol-

gozók tevékenységeivel összefüggésben végzett kezelésére kell alkalmazni,437 hanem 

az Unióban tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hely-

lyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére is, 

amennyiben azok: 

 
437  És ez esetben is függetlenül attól, hogy az adatkezelés maga ténylegesen az Unió területén történik 

vagy nem. 
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‒ áruknak vagy szolgáltatásoknak az Unióban tartózkodó érintettek számára tör-

ténő nyújtásához kapcsolódnak, függetlenül attól, hogy az érintettnek fizetnie 

kell-e azokért; vagy 

‒ az érintettek Unió területén belül tanúsított viselkedésének megfigyeléséhez kap-

csolódnak.438 

 

Ez az extraterritoriális hatály tehát az Unión kívüli, de az Unióban tartózkodó (még csak 

nem is feltétlenül uniós polgár) személyek számára szolgáltatást nyújtó szervezetek adat-

kezelésére is kiterjeszti a GDPR hatályát, amelynek tényleges végrehajtása ugyanakkor 

a gyakorlatban csak megfelelő együttműködés esetén kényszeríthető ki. A Facebook 

mindenesetre egyértelművé teszi az alkalmazandó jog kérdését azáltal, hogy az uniós 

polgárok adatainak adatkezelője a Facebook Ireland Ltd. amely írországi székhellyel 

működő vállalkozás. A szabályzat alapján a fő felügyeleti hatóság ezek alapján az ír 

adatvédelmi hatóság, de a tájékoztató is kitér arra, hogy – összhangban a GDPR 77. 

cikk (1) bekezdésével – az érintett a panaszát a saját (szokásos tartózkodási helye sze-

rinti) felügyeleti hatóságnál nyújtsa be.439 

 

2.2. Adatvédelmi jogi szerepek: adatkezelő, adatfeldolgozó, közös adatkezelő 

Az alapfogalmak közül kiemelendő az adatkezelő fogalma, amely a GDPR szerint 

„az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza”.440 A szabályzat, a GDPR 13., ill. 14. cikk (1) bekez-

dés a) pontjaival összhangban megnevezi az adatkezelőt, és megadja az elérhetőségeit 

(Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 

Ireland). 

Felmerülhet ugyanakkor olyan helyzet is, amikor a Facebook (vagy más hasonló 

közösségi oldal) adatfeldolgozóként jár el. Az adatfeldolgozó az a természetes vagy 

jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adat-

kezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozásra vonatkozó feltétele-

ket az adatfeldolgozót kötő jogi aktusnak (tipikusan szerződésnek) kell rendeznie.441 

A Facebook maga is említ ilyen lehetőséget, igaz nem, az adatvédelmi szabályzatá-

ban, hanem egy további, Mi az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)? című, a 

 
438  GDPR 3. cikk (2) bek. 
439  Facebook adatkezelési szabályzat, Hogyan tudsz kérdéseiddel a Facebookhoz fordulni? rész. 
440  GDPR 4. cikk 7. pont. 
441  GDPR 4. cikk 8. pont, 28 cikk (3) bek. 
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Facebook for Business oldal alá tartozó felületen442 olvasható erről tájékoztatás.  

A tájékoztató szerint a Facebook a hirdetési kampányok célközönségének létreho-

zása, a mérési és analitikai szolgáltatások és a Facebook Workplace szolgáltatással 

kapcsolatban jár el adatfeldolgozóként. 

Emellett meg kell említeni, hogy előfordulhat olyan helyzet is, amikor a Facebook 

és az egyik felhasználója közös adatkezelőnek443 minősül. Nemrég az Európai Unió 

Bírósága tekintette – még az adatvédelmi irányelv444 alapján – közös adatkezelőnek a 

Facebookot és egy nyilvános rajongói oldal üzemeltetőjét.445 

Végül az is elképzelhető, hogy – amennyiben megfelel az adatkezelő fogalmi kri-

tériumainak – a Facebook-felhasználó természetes személy minősül adatkezelőnek 

az általa megosztott személyes adatok tekintetében.446 A felhasználók adatkezelése 

egyes esetekben ugyan az adatvédelmi jog tárgyi hatályán kívül eshetnek, ha kizáró-

lag személyes vagy otthoni tevékenységük keretében végzett adatkezelést valósítanak 

meg (például néhány személyes ismerősnek láthatóvá tett fotó esetén), de az interne-

ten nagy nyilvánosság számára elérhetővé tett személyes adatok nem eshetnek e ki-

vételi kör alá.447 

Összességében tehát az látható, hogy a közösségi oldalak adatvédelmi szerepe sok 

esetben korántsem egyértelmű, és ugyan tipikus az érintetti-adatkezelői viszony a Face-

book és a felhasználói között, az üzleti szereplők vagy egy rajongói oldal, de még egy 

természetes személy „átlagfelhasználó” Facebook használata során is ennél bonyolul-

tabb viszonyrendszer is kialakulhat, amelyet ráadásul egyáltalán nem könnyű megfele-

lően azonosítani. 

 

2.3. A kezelt személyes adatok köre 

A kezelt adatokat tekintve a Facebook szabályzata a „veled kapcsolatos információ-

kat” említ, amely azonban végső soron megfelel a GDPR terminológiájának („az 

érintettel kapcsolatba hozható bármely információ”).448 A Facebook által gyűjtött 

adatok a következők: 

 

 
442  https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr [2020. 05. 25] Ez a tájékoztató ugyanakkor a Facebook for 

Business főoldaláról (https://hu-hu.facebook.com/business#) nemigen érhető el, a weboldalon a GDPR, 

az adatkezelés vagy adatfeldolgozás nem szerepel, az oldal alján lévő Adatvédelem menü a korábban már 

ismertetett adatvédelmi szabályzathoz navigál. Az adatfeldolgozásról szóló aloldalt így csak célzott 

Google-keresés segítségével lehetett megtalálni. 
443  A közös adatkezelésről ld. GDPR 26. cikk. 
444  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok fel-

dolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. 
445  EUB C-210/16. ügy (Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein), ld. Bereczki – Liber, 2018. 
446  Alsenoy – Ballet – Kuczerawy – Dumortier, 2009: 70. 
447  Ld. ECJ Case C-101/01 (Lindqvist ügy), 47. pont. 
448  Pataki – Szőke, 2020: 97. 

https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr
https://hu-hu.facebook.com/business
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• Amit te teszel és mások tesznek, és amiket rendelkezésre bocsátotok: 

o az általad megadott információk és tartalmak, 

o közösségek és kapcsolatok, 

o a termékhasználatod, 

o információ a termékeinken lefolytatott tranzakciókról, és 

o amit mások tesznek és az információk, amelyeket rólad megadnak. 

• A készülékekkel kapcsolatos információk: 

o a készülék tulajdonságai, 

o a készülék műveletei, 

o azonosítók, 

o a készülék jelei, 

o adatok a készülék beállításaiból, 

o hálózat és kapcsolatok, és  

o cookie-adatok. 

• Információ a partnerektől.449 

 

A tájékoztató szerint tehát a Facebook – nagyon helyesen – személyes adatnak tekinti 

a készülékkel kapcsolatos, a felhasználóval azonban kapcsolatba hozható „technikai” 

adatokat is, valamint a tájékoztató kitér arra is, hogy egyes adatokat nem az érintettől, 

hanem harmadik személytől szerez be a szolgáltató. 

 

2.4. Adatkezelési célok és jogalapok 

A GDPR alapelvei szerint a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 

és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem 

egyeztethető módon, valamint csak olyan adat kezelhető, amely a célok szempontjából 

megfelelőek, relevánsak, és szükségesek. A tárolásának pedig olyan formában kell tör-

ténnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak el-

éréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.450 

Az adatvédelmi rendelet ugyancsak előírja, hogy az adatkezelés csak akkor jog-

szerű, ha annak megfelelő jogalapja van, és tételesen fel is sorolja a hat lehetséges jog-

alapot: (1) az érintett hozzájárulása, (2) az érintettel, mint szerződő féllel történő szer-

ződéskötés szükségessége, (3) jogi kötelezettség teljesítése, (4) az érintett vagy egy más 

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme, (5) közhatalom-gyakorlás, il-

letve közfeladat-ellátás vagy (6) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése lehet 

 
449  Facebook adatkezelési szabályzat, Milyen jellegű adatokat gyűjtünk? rész. 
450  Ld. GDPR 5. cikk (1) bek. b), c), e) pontjait a célhoz kötöttség, az adattakarékosság és a korlátozott 

tárolhatóság szorosan összefüggő alapelveiről. 
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megfelelő jogalap.451 A jogalapok és a célok között szoros kapcsolat áll fenn, elvben 

minden egyes adatkezelési cél tekintetében azonosítani kell az adott adatkezelés jog-

alapját. 

A Facebook a Hogyan használjuk ezeket az adatokat alpontban rögzíti, hogy mi az 

adatkezelés célja, itt elsőként jelenik meg a Termékeink biztosítása, személyre szabása és 

fejlesztése, illetve ezen túl további négy adatkezelési célt határoz meg: mérések, elemzé-

sek és más üzleti szolgáltatások biztosítása; biztonság, integritás és védelem elősegítése; 

kommunikáció a felhasználóval; kutatás és fejlesztés a közjóért.452 

A Facebook tájékoztatója rendelkezik az adatkezelési jogalapokról is, amely fel-

sorolja mind a hat lehetséges jogalapot,453 és egy külön aloldal részletezi is azokat.454 

A Facebook az érdekmérlegelési jogalap esetén nevesíti is a jogos érdeket, de egyes 

esetekben nem nevezi meg, hogy ténylegesen kik azok a harmadik felek, akiknek a 

jogos érdekében a jogkorlátozás megtörténik. A jelzett külön aloldalon a jogalapok és 

az egyes adatkezelési célok összekötésére tesz kísérletet a szabályzat. Ezt kissé nehezen 

átláthatóan teszi, de alapos átolvasás után végső soron kideríthető az adatkezelési célok 

és jogalapok párosítása. 

 

2.5. Gyermekek hozzájárulására vonatkozó szabályok 

A kiskorúak online médiafogyasztási szokásai, különböző szolgáltatások használata 

mind a potenciálisan számukra káros tartalmakkal szembeni védelem, mind a fokozot-

tabb magánszféra-védelem szempontjából érzékeny kérdés. A GDPR igyekezett e te-

rületen előrelépni és a korábbiakhoz képest magasabb védelmi szintet biztosítani a kis-

korúak számára, amely több rendelkezésben is tetten érhető. 

A téma szempontjából legfontosabb szabály, a GDPR 8. cikke szerint – a hozzájárulás 

jogalapjának alkalmazása esetén – a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs tár-

sadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok keze-

lése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. 16 éves kor alatt a hozzájárulás 

vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy kell, hogy megadja, vagy a 

gyermek hozzájárulásának érvényességéhez az ő engedélye is szükséges. A rendelet 

ugyanakkor megengedi, hogy a tagállamok jogszabályban ennél alacsonyabb korhatárt 

állapítsanak meg, amely azonban nem lehet alacsonyabb, mint a 13 éves kor. E lehető-

séggel a tagállamok egy része élt is a GDPR-t követő adatvédelmi jogalkotás során. 

 
451  GDPR 6. cikk (1) bekezdés. Az egyes jogalapok alkalmazhatóságához további feltételek fennállása – 

például eredményes érdekmérlegelési teszt elvégzése vagy uniós vagy tagállami jogszabály megléte – 

szükséges. 
452  Facebook adatkezelési szabályzat, Hogyan használjuk ezeket az adatokat? rész. 
453  Facebook adatkezelési szabályzat, Mi az adatkezelésünk jogalapja? rész. 
454  Adatkezelési jogalapok bemutatása, https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases (2019. 10. 13.). 

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases
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Érdekes, és a GDPR logikájához, különösen az elszámoltathatóság elvéhez455 képest 

megengedő szabály, miszerint elegendő, ha az adatkezelő – figyelembe véve az elér-

hető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, 

hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, il-

letve engedélyezte. 

A Facebook mindenesetre 13 éves korhoz köti a regisztrációt, de nem tesz említést 

azokról a mechanizmusokról, amelyekkel az életkort – a regisztráció során történő szü-

letési dátum „önbevallás” alapján történő, egyébként nem kötelező megadásán túl – 

adott esetben ellenőrzi. A jogalapokról szóló tájékoztató során azonban találkozhatunk 

a kiskorúakról szóló rendelkezésekkel: ezek alapján a kiskorú regisztrált esetén számos 

adatkezelési műveletet az érdekmérlegelésre alapoz a szolgáltató. Ez első ránézésre 

akár a GDPR kiskorúak hozzájárulásával kapcsolatos szabályai kijátszásának is tűnhet, 

az érdekmérlegelési teszt azonban adott esetben hatósági vizsgálat tárgya lehet, ahol 

lehetőség van érdemben összevetni a kiskorúak magánszférához való jogát a szolgál-

tató jogos érdekével, így olyan tartalmi jellegű vizsgálatot tesz lehetővé a jogalap te-

kintetében, ami egy – érvényes – hozzájárulás esetén nem feltétlenül lenne lehetséges. 

Az elérhető – GDPR-t megelőző – felmérések mindenesetre azt mutatják, hogy a 

kiskorúak egy része – akár 13 éves kor alatt is – aktív közösségimédia-használó,456 és 

kérdéses, hogy a szabályozás végső soron mennyiben alkalmas arra, hogy a célját el-

érje, és valódi szülői kontrollt biztosítson. 

 

2.6. Érintetti jogok biztosítása 

A GDPR III. fejezete részletesen szól az előzetes tájékoztatás követelménye mellett az 

érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogairól, a hozzáféréshez, a he-

lyesbítéshez, a törléshez, zároláshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jog-

ról.457 Kissé tágabban értve az érintetti jogokat, ezek közé lehet sorolni a hozzájárulás 

visszavonásának és a felügyeleti hatósághoz, illetve bírósághoz fordulás jogát is.458  

A közösségi média szempontjából érdemes kiemelni az adatvédelmi jogban teljesen új 

adathordozhatósághoz való jogot, amely lényegében épp a felhasználók közösségimé-

dia-platformok közötti váltását igyekszik megkönnyíteni, és ezáltal közvetve fokozot-

tabb versenyhelyzetet teremteni. A szabályozás lényege, hogy az érintett jogosult arra, 

hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy 

 
455  Vö. GDPR 5. cikk (2) bek. 
456  A NAIH: Kulcs a Net világához című anyaga által idézett felmérések alapján a Facebook regisztrál-

tak közül (világszerte) legalább ötmillióan tíz év alattiak, és a 9–16 éves magyar gyerekek kéthar-

mada legalább egy közösségi oldalon saját profillal rendelkezik. NAIH, 2016: 48, 58. 
457  GDPR 12–21. cikk. 
458  GDPR 7. cikk (3) bek. 77, 79. cikk. 
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ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog ugyanakkor kizárólag 

a hozzájáruláson alapuló vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges automatizált adat-

kezelés esetén illeti meg az érintettet. 

A GDPR szerint az adatkezelőnek tájékoztatni kell az érintettet az őt megillető jogok-

ról, ideértve a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét és a felügyeleti hatósághoz for-

dulás jogát is. Mivel egyes érintetti jogok meghatározott jogalapon történő adatkezelé-

sekhez kapcsolódnak, ezért ezek könnyen áttekinthető bemutatásakor az adatkezelés jog-

alapjára is ki kell térni. A Facebook tájékoztatója e kritériumnak alapvetően megfelel, az 

erről szóló információkat részben az adatkezelési szabályzat, részben az innen linkekkel 

elérhető, az egyes joggyakorlást online felületen biztosító oldalak,459 részben pedig a jog-

alapokról szóló tájékoztató tartalmazza.460 

 

2.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás 

A Big Data jelenség és az algoritmusokon alapuló döntéshozatali mechanizmusok tér-

nyerése, az ebből eredő előrejelzési és befolyásolási képességekből eredő veszélyek 

növekedése,461 és a mindezen jelenségeket adatokkal tápláló nagy technológiai vállala-

tok szerepe okán érdemes egy kicsit részletesebben is szólni a profilozás és az automa-

tizált döntéshozatal adatvédelmi jogi megítéléséről. 

Az európai adatvédelmi jog – korát megelőzve – már az 1995-ben elfogadott irány-

elv462 óta foglalkozik az algoritmusokon alapuló automatizált döntéshozatal kérdésével, 

a GDPR pedig tovább pontosította a normatív szabályozást. Emellett a 29. cikk alapján 

létrehozott adatvédelmi munkacsoport – korábban már idézett – automatizált egyedi 

döntéshozatalról és profilozásról szóló iránymutatása részletes értelmezéssel és példák-

kal segíti a joggyakorlatot. 

A GDPR valójában két, gyakran szorosan összetartozó, de nem szükségszerűen 

együtt megvalósuló magatartást, a profilalkotást és az egyedi ügyekben alkalmazott 

automatizált döntéshozatalt nevesíti. Fogalmát tekintve a profilalkotás a „személyes 

adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes 

adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők érté-

kelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi ál-

lapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedés-

hez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy elő-

rejelzésére használják”.463 

 
459  Facebook adatkezelési szabályzat, Hogyan gyakorolhatod a GDPR által biztosított jogaidat? rész. 
460  Adatkezelési jogalapok bemutatása, https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases (2019. 10. 13.). 
461  A Cambridge Analytica botrány jól mutatja a célzott politikai hirdetésekben rejlő potenciált és egy-

ben veszélyeket. 
462  95/46/EK irányelv 15. cikk. 
463  GDPR, 4. cikk, 4. pont. 

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases
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Az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalnak nincs kifejezett defi-

níciója, de a GDPR 22. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy az „érintett jogosult arra, 

hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a pro-

filalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hason-

lóképpen jelentős mértékben érintené”.464 A GDPR több esetben is különös jogkövetkez-

ményeket fűz a 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatalhoz, amelynek két fogalmi 

összetevője a (1) kizárólagosság és (2) a joghatás vagy hasonlóképp jelentős hatás. 

A profilalkotás és az automatizált döntéshozatal, bár gyakran jár együtt, mégis két 

külön momentum: a profilozáson nem feltétlenül alapul automatizált döntéshozatal, és 

viszont, az automatikus döntéshozatalt sem feltétlen előzi meg profilalkotás. Emellett 

az automatizált döntésen belül is meg kell különböztetni a 22. cikk szerinti, kizárólag 

automatizált és joghatással vagy hasonlóan jelentős hatással járó döntéshozatalt az e 

feltételek valamelyikét nem teljesítő automatizált döntéshozataltól. Utóbbira példa le-

het az olyan részben automatizált döntéshozatal, amikor a döntést érdemi emberi be-

avatkozás, mérlegelés is megelőzi, vagy az olyan döntés, amely teljesen automatizált 

ugyan, de nem jár joghatással vagy hasonlóan jelentős hatással az érintettre nézve. 

A 22. cikkben foglalt automatizált döntéshozatalnak fontos eleme, hogy a döntés 

„kizárólag automatizált adatkezelésen” alapul. Amennyiben tehát nem tisztán gépi 

döntéshozatalról van szó, hanem van emberi beavatkozás vagy kontroll, az nem felel 

meg e kitételnek. A WP251 egyértelművé teszi, hogy az emberi beavatkozásnak érde-

minek kell lennie, olyan személytől származónak, akinek hatásköre és felkészültsége 

alapján valódi lehetősége van a gépi döntést megváltoztatni vagy módosítani. A formá-

lis, automatikus jóváhagyás tehát nem elegendő. A Facebook hirdetésmegjelenítési 

mechanizmusa, illetve más személyre szabott tartalmak (hírfolyam) megjelenítése 

alapvetően teljesen automatizált eszközökkel történik. Ez természetesen nem zárja ki, 

hogy a szolgáltatók emberi beavatkozással is végezzennek tartalomszűrést, ahogyan ezt 

meg is teszik számos esetben az automatikusan nem eldönthető tartalmak esetében.465 

A WP29 iránymutatása tartalommal tölti meg a GDPR-ben foglalt „joghatással jár 

vagy őt hasonlóképp jelentős mértékben érintené” szófordulatot.466 A WP251 szerint ak-

kor beszélhetünk joghatásról, ha valakinek olyan, a törvények által biztosított joga, mint 

 
464  Ezt az általános, szinte tilalomnak tűnő szabályt aztán széles körben fel is oldja azzal, hogy lehetővé 

teszi ilyen döntések meghozatalát, ha az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az érintett és az 

adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy az adatkezelőre 

alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadsá-

gainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít. Azaz 

meghatározott feltételekkel mind az üzleti életben, mind a közszférában alkalmazhatók ilyen dönté-

sek. Azon automatizált döntésekre, amelyeknél érdemi emberi beavatkozás is történik, vagy a hatása 

csekély, nincs hasonló korlátozó szabály. 
465  Gibbs, 2017. 
466  WP251: 10. 
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az egyesülési joga vagy a választójoga érintett, vagy érinti a jogi helyzetét vagy egy szer-

ződés alapján szerzett jogait (pl. megtagadják valakitől a belépést a határon, vagy foko-

zott hatósági megfigyelést vagy biztonsági intézkedéseket alkalmaznak vele szemben). 

Első ránézésre úgy tűnik, hogy a Facebook által folytatott profilozási és automatizált 

döntéshozatali gyakorlat joghatások elérésére nem feltétlenül alkalmas, a „hasonlókép-

pen jelentős mértékű érintettség” kitétel azonban már könnyebben megvalósulhat. A 29-

es adatvédelmi munkacsoport kiemeli, hogy abban az esetben, ha nem is befolyásolja 

az emberek törvényes jogait, a döntési folyamat akkor is a 22. cikk hatálya alá tartozhat, 

ha hatása egyenértékű vagy hasonló hatással jár. Az automatizált döntésnek vagy ma-

gának a profilozásnak képesnek kell tehát arra lennie, hogy jelentősen befolyásolja az 

érintett körülményeit, viselkedését vagy választását – ami extrém esetben akár az egyén 

diszkrimináláshoz is vezethet. 

Maga a GDPR két konkrét példát említ a (71) preambulumbekezdésében: egy online 

hitelkérelem automatikus elutasítását vagy az emberi beavatkozás nélkül folytatott on-

line munkaerő-toborzást. Önmagában a célzott hirdetés nem feltétlenül felel meg e kri-

tériumnak, lehetséges azonban, hogy az eset egyes, különleges jellemzői miatt jelentős 

hatásúvá válhat egy személyre szabott hirdetés megjelenítése is, ha például a megcél-

zott érintett különös sebezhető, például egy pénzügyi nehézségekkel küzdő személy 

kap rendszeresen online szerencsejáték-hirdetéseket.467 Ezek alapján esetről esetre ér-

telmezhető a hasonlóképpen jelentős mértékű hatás, ami nem hozza könnyű helyzetbe 

az adatkezelőket, akiknek meg kell állapítaniuk, hogy a 22. cikk szerinti feltételek fenn-

állnak-e, sőt az elszámoltathatóság elvével összhangban a megfelelő értékelést igazol-

nia kell tudni. A fentiek alapján a Facebook akkor jár(na) el helyesen, ha a profilozására 

és az ezzel kapcsolatos automatizált döntéseire úgy tekint(ene), mint ami megfelel a 

22. cikk szerinti automatikus döntéshozatal kritériumainak, mivel nincs abban a hely-

zetben, hogy pontosan felmérje a célzott hirdetései hatását. 

E feltételrendszer megvalósulásának két szempontból is jelentősége van. Egyrészt a 

22. cikknek megfelelő – azaz teljesen automatizált és joghatással vagy hasonlóan jelentős 

hatással járó – automatizált döntéshozatal esetén egy további tájékoztatási kötelezettség 

is felmerül, nevezetesen tájékoztatni kell az érintettet a 22. cikknek megfelelő automati-

zált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikáról, 

az adatkezelés jelentőségéről és az érintettre várható következményeiről. Emellett pedig 

a 22. cikk jogot ad az érintettnek arra, hogy ne terjedjen ki rá az ilyen döntés hatálya (opt-

out opció). Igaz, utóbbit kivételekkel töri meg a szabályozás, és a hozzájáruláson, szer-

ződés teljesítésén alapuló adatkezeléseknél az érintett nem élhet ezzel,468 márpedig – 

amint azt korábban láttuk – a Facebook a személyre szabott tartalmakra általa teljesített 

 
467  Uo. 
468  Úgyszintén nem élhet e lehetőséggel, ha uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, de ez az opció a 

tanulmány szempontjából nem releváns. 
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szerződési szolgáltatásként tekint, ennek megfelelő jogalappal. Az érintettnek azonban 

ebben az esetben is van lehetősége emberi beavatkozást kérni. 

Az ugyanakkor nem mondható, hogy a Facebook ne osztana meg – korlátozottan, 

nem teljeskörűen, de az alapvető működési logikát mégis bemutatva – némi informá-

ciót a személyre szabott tartalmakkal kapcsolatban. 

A személyre szabott hirdetésekkel kapcsolatban infografika segítségével vezeti 

végig az érdeklődőt469 azon, hogy miért és hogyan alkalmazza a Facebook a hirdeté-

seket, némi betekintést engedve arra is, hogy milyen adatok alapján mit számol ki. A 

Hogyan dönti el a rendszerünk, hogy milyen hirdetéseket jelenítsen meg? kérdésre 

adott válaszból kiderül, hogy alapvetően négy szempont alapján dönt az egyénre sza-

bott hirdetésekről: 

1. A Facebook-vállalatokkal és -termékekkel kapcsolatban végzett tevékenységek; 

2. Más vállalkozásokkal kapcsolatban végzett tevékenységek; 

3. Más alkalmazásokban és webhelyeken végzett tevékenységek; 

4. Tartózkodási hely alapján. 

Az egyes pontokról további információ érhető el, sőt, a felhasználó beállíthatja, 

hogy milyen hirdetési típusokat szeretne látni, törölheti az előzményeit és akár teljesen 

meg is tilthatja a Facebooknak, hogy a rá vonatkoztatott adatok alapján470 személyre 

szabja számára a hirdetéseket.471 

Ugyanakkor a Facebook nem mondja ki, hogy profilalkotást végez, csak a „sze-

mélyre szabjuk” és „egyéni hirdetésbeállítások” kifejezést alkalmazza többször is, amit 

értelmezhetünk ugyan akként, de véleményünk szerint nem várható el egy átlagfelhasz-

nálótól, hogy ebből a kifejezésből számára világos legyen, hogy rá vonatkozóan auto-

matizált döntéshozatal és/vagy profilalkotás történik. Emiatt a Facebook tájékoztatása 

hiányosnak értékelhető, ugyanakkor a hirdetések tekintetében opt-out lehetőséget biz-

tosít a szolgáltató. 

A személyre szabott tartalom másik nagy, a Facebook működése és társadalmi 

nyilvánosságra gyakorolt hatását tekintve jóval jelentősebb területe a személyre sza-

bott tartalmak hírfolyamban történő megjelenítése. Ennek működéséről a „Hogyan 

működik a hírfolyam?” bejegyzésben kap a felhasználó némi információt: „Az első-

ként megjelenített bejegyzéseket a kapcsolataid és a facebookos aktivitásod határozza 

meg. Az egyes bejegyzések által kapott hozzászólások, kedvelések és reakciók száma, 

valamint a bejegyzés jellege (például fénykép, videó, állapotfrissítés) is valószínűbbé 

 
469  A Facebook hirdetéseinek bemutatása, https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_ 

preferences (2019. 10. 13.) 
470  Hirdetési beállítások (bejelentkezés után érhető el), https://www.facebook.com/ads/preferences/? 

entry_product=ad_settings_screen (2019. 10. 13.). 
471  Részletesen ld. Pataki – Szőke, 2020: 103. 

https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_%20preferences
https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_%20preferences
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
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teheti, hogy az adott bejegyzés fentebb jelenjen meg a hírfolyamban.”472 Azaz a szű-

rés egyértelműen nem véletlenszerű, a háttérben algoritmusokon alapuló automatizált 

döntéshozatal zajlik. A hírfolyam esetén nincs lehetőség ennek kikapcsolására, holott 

a szűrőbuborékra tekintettel itt is felmerülhetne a joghatás vagy hasonlóképpen je-

lentős hatás gyakorlása az érintettre – a Facebook mindenesetre láthatóan nem gon-

dolja úgy, hogy a tevékenysége a GDPR 22. cikk hatálya alá esne. 

 

2.8. Adatkezelői kötelezettségek 

A GDPR egyik jelentős újdonsága, hogy a korábbiakhoz képest több és részletesebb 

adatkezelői kötelezettségeket ír elő, amelyek megtételét – az elszámoltathatóság elvé-

vel összhangban – adott esetben igazolnia is kell tudni az adatkezelőnek. E kötelezett-

ségek közé tartozik az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységek (belső) nyilván-

tartása, az adatbiztonság megfelelő szintjének biztosítása, az adatvédelmi incidensek 

kezelése, bizonyos esetekben adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése, és – szintén meg-

határozott feltételek fennállása esetén – adatvédelmi tisztviselő kijelölése. E kötelezett-

ségek teljesítésével kapcsolatban az érintettek felé csak nagyon korlátozott tájékozta-

tási kötelezettség áll fenn, eszerint az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia az adatvé-

delmi tisztviselő elérhetőségeiről.473 Erre a Facebook szabályzata egyébként lehetősé-

get ad, az adatkezelési szabályzat felületéről is elérhető űrlap segítségével.474 

 

2.9. Adattovábbítás, harmadik országba történő adattovábbítás 

Az adattovábbításnak mint adatkezelési műveletnek különös jelentősége van az érintett 

magánszférája szempontjából. Adattovábbítással gyakran olyan személyekhez vagy 

szervezetekhez kerülhetnek a személyes adatok, akikkel az érintettnek nincs, vagy csak 

távoli kapcsolata van. A GDPR ezzel együtt nem állapít meg többletfeltételeket az adat-

továbbításra mint adatkezelési műveletre, de a tájékoztatási kötelezettség keretében az 

érintettnek információt kell kapnia a személyes adatok címzettjeiről, igaz a szabályozás 

megelégszik azzal is, hogy adott esetben csak a címzettek kategóriáiról. A „címzett” 

fogalmába beletartozik valamennyi olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi 

szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot 

közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e (azaz címzett például a harmadik félnek 

nem minősülő adatfeldolgozó is).475 

 
472  Hogyan működik a hírfolyam? https://www.facebook.com/help/1155510281178725/?helpref=hc_ 

fnav (2019. 10. 13.). 
473  GDPR 13–14. cikk (1) bek. b) pontjai. 
474  Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi tisztviselővel, https://www.facebook.com/help/contact/54097794 

6302970 (2020. 05. 15.). 
475  GDPR 4. cikk 9–10. pontok. 

https://www.facebook.com/help/1155510281178725/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/1155510281178725/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
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Részletes szabályrendszer vonatkozik ugyanakkor a harmadik országokba (az EGT-

tagállamokon kívüli országokba) történő adattovábbításokra.476 E megkülönbözetett fi-

gyelem alapvető oka az, hogy az európai adatvédelmi jognak egyrészt fontos célkitű-

zése az Unión belüli szabad adatáramlás biztosítása, másrészt a jogalkotó abból indul 

ki, hogy az EGT-tagállamokon belül azonos magas szintű védelemben részesülnek a 

személyes adatok, míg harmadik országok esetén a megfelelő védelmi szintet valami-

lyen módon igazolni kell. A harmadik országba történő adattovábbításról szintén tájé-

koztatni kell az érintettet. A harmadik országokba, így az Egyesült Államokba történő 

adattovábbítás kapcsán mindenképpen említést érdemel az EU és az USA között akkor 

hatályos megállapodás érvénytelenségéről szóló európai bírósági ítélet, amely ügy Max 

Schrems adatvédelmi aktivista Facebookkal szemben indított eljárása során jutott el a 

luxemburgi testületig.477 

A Facebook tájékoztatója elég sok információt ad a címzettek kategóriáiról, így a 

„megosztás külső partnerekkel” cím alatt látható, hogy az adatokat a Facebook meg-

osztja az elemzési szolgáltatásokat használó és elemzést végző partnerekkel, hirdetők-

kel, a Facebookon terméket és szolgáltatásokat kínáló partnerekkel, a technikai támo-

gatást nyújtó szolgáltatókkal, kutatókkal és bűnüldöző szervekkel.478 E lista ugyanak-

kor annyira tág kategóriákat tartalmaz, hogy abba lényegében bármely üzleti partner 

beleértendő, így érdemi kontrollja az érintettnek az adatok megosztásával kapcsolatban 

csak egyes területeken van: a hirdetésekkel kapcsolatban például van néhány egyéni 

beállítási lehetőség. Ugyancsak kap tájékoztatást a felhasználó a harmadik országba 

történő adattovábbítás tényéről, és arról, hogy annak alapja a Bizottság által jóváha-

gyott általános szerződési feltétel vagy megfelelőségi határozat lehet.479 

 

2.10. Felügyeleti hatóság tevékenységével összefüggő kérdések 

A GDPR szigorát többek között a megerősödő hatósági felügyelettel és szankciókkal 

kapcsolatos változások adják. A GDPR VI. fejezetében foglalt szabályok egységesí-

teni igyekeznek a tagállami felügyeleti hatóság feladat- és hatásköreit, amelyek ko-

rábban igen változatos képet mutattak. A GDPR az egységességi mechanizmussal 

igyekszik biztosítani, hogy a globális, számos EU-tagállamban is jelen lévő szolgál-

tatók felügyeletét a tagállami hatóságok koordinált módon lássák el. A VIII. fejezet-

ben kialakított szankciórendszer kialakítása, különösen a sokat hivatkozott bírságösz-

 
476  GDPR V. fejezet. 
477  Az Európai Bíróság C-362/14. sz. (Schrems) ügyben hozott határozatának hatását ld. Kis Kelemen – 

Hohmann, 2016. Egy másik Case C-311/18 sz. ügy hasonló tárgyban jelenleg is folyamatban van. 
478  Facebook adatkezelési szabályzat, Hogyan osztjuk meg ezeket az adatokat? rész. 
479  Facebook adatkezelési szabályzat, Hogyan kezeljük és továbbítjuk az adatokat globális szolgáltatá-

saink részeként? rész. 
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szegek meghatározása során a jogalkotó kifejezetten a nagy technológiai cégek hely-

zetét is figyelembe vette, és számukra is megfelelő visszatartó erővel rendelkező sza-

bályrendszert kívánt alkotni. Bár széles körben a 20 millió eurós bírságplafont emle-

getik, a GDPR 83. cikk (6) bekezdése alapján a bírság maximum összege a vállalko-

zások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 

4%-át kitevő összeget is elérheti, ami a közösségimédia-platformok mögött álló vál-

lalkozások esetében könnyedén meghaladhatja a 20 millió eurót.480 

Összességében az látható, hogy a jogi rezsim a korábbiakhoz képest jóval eredménye-

sebb fellépést tesz lehetővé a technológiai óriásvállalatokkal szemben, de kérdéses – és 

összességében nehezen mérhető – hogy ez az adatvédelmi jogi megfelelést ténylegesen 

hogyan érinti. 

 

2.11. Egyes más jogterületeket érintő kérdések 

Érdemes végül pár szót ejteni a GDPR IX. fejezetében foglalt eltérési lehetőségekről, 

amelyek közül a véleményszabadsággal kapcsolatos tagállami eltérés lehetősége és a 

tudományos kutatással kapcsolatos további szabályozás érdemel figyelmet. Az első 

területen a Facebook és más hasonló oldalak kiemelt szerepe jól ismert – e kötet szá-

mos fejezete részletesen is elemzi a közösségi média és a médiaszabályozás viszo-

nyát. A különböző platformok által gyűjtött hatalmas adatmennyiség tudományos ku-

tatás céljára történő felhasználása ugyanakkor kevéssé kutatott témakör. Minden-

esetre mindkét területnek erős adatvédelmi vonatkozásai is vannak, azzal, hogy e te-

rületeken a tagállami szabályozásnak kiemelt jelentősége van. 

 

2.12. Következtetések 

E fejezet keretében a közösségi oldalak működésének adatvédelmi kérdéseit vizsgál-

tuk. Valamennyi érintett témakör egyenként is önálló, hosszas kutatás és terjedelmes 

tanulmány tárgya lehetne, így inkább felvillantani igyekeztünk a közösségi oldalak te-

vékenységének és az adatvédelmi jogi jogintézmények metszéspontjait, elemezve 

ugyanakkor az Európában legnépszerűbb oldal, a Facebook adatvédelmi szabályzatát 

és GDPR-ral való összhangját. 

A Facebook adatvédelmi szabályzata láthatóan mind tartalmában, mind szóhaszná-

latában a GDPR rendelkezésire tekintettel született (azaz módosult),481 és alaposan át-

olvasva végső soron megtalálhatóak benne azok az információk, amelyeket a GDPR 

kötelezően előír közölni az érintettel. Számos ponton ezzel együtt nem igazán átlátható, 

 
480  Ld. pl a francia adatvédelmi hatóság, a CNIL által kiszabott 50 M eurós bírságot. https://www. 

cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc 

(2020. 05. 25.). 
481  Szemben például a Google szabályzatával, amellyel kapcsolatban ez sokkal kevésbé mondható el. 

Részletesen ld. Pataki – Szőke, 2020: 91–104. 

https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc
https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc
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a részletesnek ható szövegezés ellenére szembetűnő a külső partnerekkel történő adat-

megosztásokkal kapcsolatos, valamint a profilozással és automatizált, algoritmusokon 

alapuló döntéshozatallal kapcsolatos hiányérzet: végső soron ezekről akkor sem tud 

meg érdemi részleteket a felhasználó, ha valóban végigolvassa a rendelkezésre álló tá-

jékoztatókat. 

A tájékoztatókat elolvasva látható a törekvés a Facebook részéről, hogy épp annyi 

információt tegyen közzé, ami alapján nem lehet egyértelműen megmondani, hogy 

megfelel-e a GDPR rendelkezéseinek vagy sem – ezeket csak konkrét ügyben, konk-

rét hatósági vagy bírósági eljárásban lehetne megmondani, de szinte biztosan lehetne 

hiányosságokat találni. Az is látható azonban, hogy kellően összetett adatkezelési fo-

lyamatok esetében a viszonylag terjedelmes tájékoztatás sem feltétlenül jelenti azt, 

hogy a felhasználó valóban minden elemében érti az adatkezelés lényegét. Az algo-

ritmus-alapú döntéshozatal, különösen az öntanuló mechanizmusok átláthatóságának 

biztosítása, az egyéni és társadalmi kontroll és a piaci szereplők üzleti titkaihoz való 

jogos igényének ütközése kifejezetten nehezen megválaszolható kérdéseket vetnek fel. 

E megállapítások ugyanakkor megerősítik azt az egyre terjedő gondolatot, hogy az 

adatalany nem képes a rá vonatkozó adatok kezelésével kapcsolatban érdemi döntést 

hozni, és hatékony kontrollt gyakorolni.482 Ebből álláspontunk szerint az is következik, 

hogy a felügyeleti hatóságokra jelentősebb feladat és felelősség hárul, mivel egyrészt 

– az elszámoltathatóság elvével összhangban – e szervezetek lényegesen több informá-

cióhoz juthatnak, mint az érintett, másrészt a GDPR viszonylag erős szankciórendszer 

alkalmazását is lehetővé teszi. 
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V. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZABÁLYOZÁSA AZ EGYES ÁLLAMOKBAN 

 

Magyarország 
 

Lapsánszky András* 

 

 

Az internet, a közösségi média tekintetében a szabályozás létjogosultsága és szüksé-

gessége napjainkban nem képezi vita tárgyát. A kérdés, ami a közösségi média felüle-

teinek határon átnyúló jellege miatt globális és amivel emiatt Magyarország a többi 

államhoz hasonlóan szembesül, a szabályozás típusához (magán- vagy állami szabá-

lyozás), részletezettségéhez, a hagyományos jogintézmények internetes, közösségi mé-

dia területén történő alkalmazásához és adaptációs lehetőségeihez, illetve a speciális 

internet-, közösségimédia-szabályozás kialakításához, alkalmazásához kötődik.  

A közösségi média és az új típusú médiaplatformok gyökeresen megváltoztatták a tár-

sadalmi kommunikáció, a nyilvánosság szerkezetét és a véleményközlés, valamint a tájé-

kozódás hagyományos módjait, így a szabályozást is újfajta kihívás elé állította. Az offline 

világra vonatkozó jogi szabályozás, eljárások, felelősségi alakzatok ugyan sok esetben és 

tekintetben alkalmazhatók a közösségi média területére is, azonban az új típusú média-

platformok számos olyan új jogi kérdést hoztak a felszínre, illetve több, korábban is lé-

tező jogi problémát helyeztek olyan új összefüggésrendszerbe, amelyek esetében a ha-

gyományos jogi szabályozási eszközök már nem alkalmazhatók megfelelően.  

A közösségimédia-platformok, hálózatok működésének szabályozási keretét, rendsze-

rét részben az állami szabályozás, részben pedig a közösségimédia-platformokat, hálózato-

kat üzemeltető szolgáltatók által kialakított sajátos „magánszabályozás” vagy önszabályo-

zás képezi. A közösségi média újszerűségét, a technológiai fejlődés gyorsaságát az állami 

szabályozás csak megkésve tudja követni, míg a magánszabályozás (önszabályozás) a kö-

zösségi média dinamikusan fejlődő területén gyorsabban követi a változásokat. 

A közösségimédia-platformok önszabályozásának gerincét a platformszolgáltatók 

által kialakított és alkalmazott szabályösszesség képezi. Ezen normák országokon át-

ívelő jellegűek, kizárólag Magyarországra vonatkoztatható, lényeges specifikumuk 

nem azonosítható. A hazai, internetes szolgáltatásokra, közösségi médiára vonatkozó, 

alkalmazandó speciális állami szabályozás nagymértékben az európai uniós irányel-

vekben kialakított koncepcióhoz, jogi megoldásokhoz és jogintézményekhez igazodik 

(például az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások szabályozása, és a videómegosz-

 
*  Lapsánszky András: tanszékvezető egyetemi docens, Széchenyi Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
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tóplatform-szolgáltatásokra vonatkozó szabályok az európai audiovizuális szabályo-

záshoz). Ugyanez elmondható a közösségi médiára kötelező egyéb szabályokról (pél-

dául szerzői jogi, adatvédelmi szabályok, reklámjog) is.  

A közösségi média és médiaplatformok szabályozási kereteinek áttekintéséhez rész-

letesen vizsgálni szükséges a nyilvánosság, a véleménynyilvánítás és a szólásszabadság 

közösségi médiával összefüggő értelmezési kérdéseit, a személyiségvédelmi eszközö-

ket és jogintézményeket, valamint az adatvédelmi kérdéseket. A felelősségi, jogérvé-

nyesítési kérdések és a hazai bírósági gyakorlat vizsgálatát követően a magyarországi 

speciális szabályozási elemek ismertetése zárja a tanulmányt. 

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

1.1. A jogi környezet változásának, fejlődésének bemutatása 

A közösségi média jogi környezetét, a területet érintő szabályozás fejlődését alapvetően 

meghatározza, hogy a közösségi platformok, hálózatok az emberi kommunikáció, a 

nyilvános közlés, illetve a nyilvánosság újfajta típusát, fórumát, rendszerét alakították 

ki, ahol az interakció nem csak egyes személyek között (mint a jogrendszerünk által 

szabályozott életviszonyokban jellemzően), illetve egy szolgáltató és sok felhasználó 

között zajlik (mint a médiaszolgáltatásoknál). A közösségi média esetében ugyanis 

nagyszámú (potenciális) tartalomelőállító-tartalommegosztó felhasználó más tartalom-

előállító-tartalommegosztó felhasználóval fennálló folyamatos kapcsolatáról van szó, 

és ezt az összetett viszonyrendszert bonyolítja a felhasználó és az információáramlást 

lehetővé tévő, azt teljes egészében ellenőrizni, irányítani, akadályozni képes közvetítő 

szolgáltató kapcsolata. Mára nemcsak az online hírportálok, hanem a többnyire a tár-

sadalomban alulról szerveződő, magánkezdeményezésként működtetett fórumok mű-

ködtetői, a blogszféra és a közösségi média is meghatározó szereplői a hír- és tájékoz-

tatási versenynek, sőt releváns versenytársaivá váltak a hagyományos nyomtatott la-

poknak és az offline médiaszolgáltatásnak.483 A közösségimédia-platformok tehát alap-

vetően átformálták a nyilvánosság szerkezetét és a véleményközlés, valamint a tájéko-

zódás hagyományos módjait, így a szabályozást is újfajta kihívás elé állították.  

A közösségi média szabályozása számos jogterületet érint, és sok, korábbi jogszabályi 

rendelkezés releváns a közösségi média tekintetében is, még ha azok nem is kifejezetten 

a közösségimédia-specifikus módon szabályozzák az adott életviszonyokat. A közösségi 

média használata egyaránt érinti a személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályo-

kat, legyenek azok büntető- vagy polgári jogi előírások, bármely büntetőtörvényi tény-

állást, ahol a nyilvánosság vagy valamely információ közlése felmerülhet, de érinti a 

médiajogi szabályokat, az internetes szolgáltatásokra, az elektronikus kereskedelemre 

vonatkozó rendelkezéseket és az adatvédelmi szabályokat is.  

 
483  Klein, 2018a: 12. 
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A közösségi média számos új jogi kérdést hozott a felszínre, egyúttal több, korábban 

is létező jogi problémát helyezett új összefüggésrendszerbe. Például a közösségi média 

használatával a felhasználó sokkal könnyebben, szinte észrevétlenül valósíthat meg 

személyiségi jogi jogsértést, mint más módon. A felgyorsult kommunikációs térben 

egy mások által közzétett tartalom megosztása is okozhatja más személyiségi jogának 

megsértését, ezáltal megalapozhatja a felhasználó jogi felelősségét. Például egy (jogel-

lenes) tartalom megosztásával, ami a gyakorlatban nem több egy kattintásnál, megva-

lósítható a jó hírnév megsértése, vagy a rágalmazás vétsége, tekintettel arra, hogy a más 

rágalmazó tényállításának a továbbadása híresztelésnek minősül. 

A közösségi média újdonsága és társadalmi jelentősége (amelynek súlyát még talán 

nem is érzékeljük) olyan kihívásokat támaszt, amelyet a jogalkotás csak megkésve tud 

követni, tehát nem látható előre, hogy a folyamat milyen további szabályozási lépéseket 

kíván. A technológiai fejlődés gyorsasága meghaladja a jogi szabályozást, amely a leg-

szükségesebb esetekben ad hoc jelleggel, utólag kísérli meg kezelni a felmerült helyzetet, 

azonban az internetes kommunikáció esetében a jogalkalmazás gyakran képes a meglévő 

jogszabályi előírásokat a megváltozott körülmények, az új technológiák esetében is al-

kalmazni. A közösségi média jogi, szabályozási környezetének fejlődése tehát folyama-

tosan, de óvatos léptekkel követi a közösségi média társadalmi szerepének változását. 

A közösségi média működésének alapját az internet jelenti, amelyet – az emberi tevé-

kenységek más területeihez hasonlóan – szabályozni kell, tekintet nélkül annak techno-

lógiai hátterére. Az internetes kommunikáció, ennek körében a közösségi média mint in-

ternetes szolgáltatás, de mint a felhasználók információcseréjének terepe is számos kér-

dést vet fel, és e problémák valamennyi jogterületet érintik, amelyek az emberek közötti 

kommunikációt szabályozzák. Az interneten működő nyilvánosság szabályozási terüle-

tén különös jelentősége van a ius – non ius elhatárolás kérdésének: meddig szabályozzon 

a jog és honnan kapjon szerepet a nem jogi jellegű önszabályozás. Az internetes kommu-

nikáció technológiai adottságaira, a közösségi média alkotmányos alapjaira tekintettel je-

lenleg még nem dőlt el egyértelműen az a kérdés, hogy a közösségi hálózatok vonatko-

zásában az állami szabályozás vagy önszabályozás, nemzeti szintű vagy globális szabá-

lyozás a megfelelő. Az állami fellépést a joghatóságok rendszere korlátozza, és a globális 

szolgáltatói önszabályozás esetében nem állnak fenn az alapjog-korlátozás jogállami ga-

ranciái, amelyek sok esetben önkényesek, de legalábbis átláthatatlanok484.  

A világháló szabályozására az EU-ban két irányból tettek kísérletet: egyes internetes 

szolgáltatások szabályozására és az internetre vonatkozó általános szabályozásra is van 

példa. Az uniós jog által harmonizált területeken kívül a tagállamok elfogadhatnak 

nemzeti szabályozást, de ez nem lehet indokolatlan akadálya a szolgáltatások Unión 

belüli szabad áramlásának.  

 
484  Klein, 2018a: 38. 
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Európában vannak olyan területek (pl. keresőmotor-szolgáltatások, tárhelyszolgál-

tatások), amelyekben az uniós jog alapján nagyjából egységes nemzeti szabályozás jel-

lemző, de olyanok is, ahol azonos problémára teljesen különböző válaszok születtek az 

egyes országokban. 

Miután a hazai szabályozást is alapvetően érinti, fontos megemlíteni, hogy a közös-

ségi médiát érintő jogfejlődés európai uniós szintű első lényegi mérföldköve az elekt-

ronikus kereskedelemről szóló, az Európai Parlament és a Tanács által hozott 

2000/31/EK irányelv (a továbbiakban: 2000/31/EK irányelv).  

Az uniós szabályozás célja, hogy az egyébként nem korlátozható elektronikus keres-

kedelmi szolgáltatásokkal – így a közösségi hálózatokat üzemeltető szolgáltatókkal – 

szemben biztosítsa, hogy a tagállamok intézkedéseket hozhassanak akkor, ha az a köz-

rend (e körben a kiskorúak védelme, a gyűlöletre uszítás és az egyének emberi méltósá-

gának megsértése elleni harc), a közegészség-védelem, a közbiztonság, a nemzetbizton-

sági és honvédelmi érdekek védelme, illetve a fogyasztók és a befektetők védelme érde-

kében szükséges485. Az elektronikus kereskedelemre, az információs társadalommal ösz-

szefüggő szolgáltatásokra vonatkozó, és a közösségi médiára is kiterjedő külön szabályok 

képezik a jogi előírások azon első és legfontosabb csoportját, amely kifejezetten az inter-

netes információcsere szabályozására irányultak. E rendelkezések esetében már nem ar-

ról van szó, hogy a meglévő személyiségi jogvédelmi, büntetőjogi, adatvédelmi vagy más 

általános normákat kell értelmezni az internetes kommunikációra, hanem egyértelműen 

internetspecifikus előírásokról beszélhetünk. A szabályozás abból a szempontból kiemel-

ten jelentős, hogy egyértelmű szabályozás alá kerültek az internetes kereskedelmi szol-

gáltatások, így a közösségi médiafelületet, platformot üzemeltető közvetítő szolgáltatók 

is. A szabályozás garanciális elemekkel rendezi az elektronikus kereskedelmi szolgálta-

tásokkal összefüggő alapvető fogyasztóvédelmi és felelősségi kérdéseket, továbbá átlát-

ható mechanizmusokat, kereteket alakít ki a felhasználók számára az egyes közvetítő 

szolgáltatókkal szemben (így például intézményesíti az értesítési-eltávolítási eljárást). 

Az internet terjedésével és az ott jelentkező szolgáltatástípusok bővülésével egyre 

elmosódottabbá vált a határ a hagyományos médiafogyasztás és az új típusú (média)tar-

talmak között. A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 

2010/13/EU irányelv (a továbbiakban: AVMS irányelv) az interneten keresztül is elér-

hető lekérhető médiaszolgáltatásokat vonta szabályozás hatálya alá. A jogi szabályozás 

ugyanakkor nem átfogó és részletes, hanem a gyermekvédelem, a gyűlöletbeszéd visz-

szaszorítása és a kereskedelmi kommunikáció kereteinek meghatározása által a terüle-

ten érvényesülő alapvető előírásokat tartalmazza. Fontos tehát, hogy a szabályozás csak 

a tartalomért szerkesztői felelősséget viselő médiaszolgáltatásokra terjedt ki, így a kö-

zösségimédiaplatform-szolgáltatásokra nem. 

 
485  2000/31/EK irányelv 3. cikk (4) bekezdése. 
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Az új típusú közöségimédia-platformok fokozódó térnyerésével, csaknem egy évti-

zeddel az AVMS irányelv előző módosításának lezárulta után világossá vált, hogy a 

médiaszabályozás ilyen szűk értelmezése nem tartható fenn tovább. 

A jogi szabályozás online térben való megjelenésének legutóbbi, és az uniós jogfej-

lődés talán leghangsúlyosabb lépése, hogy a közjogi szabályozás kiterjesztésre került a 

közösségimédia-platformok meghatározó területére, a videómegosztóplatform-szol-

gáltatásokra. Az irányelv preambuluma külön is kiemeli, hogy a szabályozás beveze-

tése azért indokolt, mert a közösségi médiaszolgáltatások az „információmegosztás, a 

szórakoztatás és az oktatás fontos médiumává váltak, többek közt azáltal, hogy a mű-

sorszámokhoz és a felhasználói videókhoz biztosítanak hozzáférést. A közösségi média-

szolgáltatásoknak a 2010/13/EU irányelv hatálya alá kell tartozniuk, mivel ugyanazért 

a közönségért és ugyanazon bevételekért versengenek, mint az audiovizuális médiaszol-

gáltatások. Ezenfelül ezek a szolgáltatások jelentős hatással bírnak annak okán is, hogy 

megkönnyítik a felhasználók számára más felhasználók véleményének alakítását és be-

folyásolását. Ennélfogva a kiskorúaknak a káros tartalomtól és az összes polgárnak a 

gyűlöletre, az erőszakra és a terrorizmusra való uszítástól való védelme érdekében 

ezeknek a szolgáltatásoknak (…) a 2010/13/EU irányelv hatálya alá kell tartozniuk.”486  

Az online szolgáltatások médiatartalom-fogyasztásban betöltött egyre növekvő szere-

pének elismeréseként a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonat-

kozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról 

szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosítá-

sáról szóló, 2018. november 14-i, 2018/1808/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(a továbbiakban: 2018/1808/EU irányelv) tehát kiterjeszti az európai audiovizuális sza-

bályozást a videómegosztó platformokra, amely magában foglalja a közösségi médián 

keresztül közzétett audiovizuális tartalmakat is. A szabályozás kiterjesztése kifejezi azt a 

szabályozási célt, hogy az egyes közvetítő szolgáltatók a korábbi passzív szerepüktől el-

távolodva viseljenek bizonyos fokú felelősséget harmadik személyek tartalmaiért.  

A 2018/1808/EU irányelv a videómegosztóplatform-szolgáltatásokat önálló szolgálta-

tási kategóriaként definiálja, egyértelműen és világosan elhatárolva a médiaszolgáltatá-

soktól és az egyéb tartalomszolgáltatásoktól az alábbi ismérvek mentén. A videómegosz-

tóplatform-szolgáltatás jelentős mennyiségű olyan műsorszám, vagy a felhasználó által 

előállított videó tárolását jelenti, amelyért a videómegosztó-platform szolgáltatója nem 

tartozik szerkesztői felelősséggel. További ismérvet jelent, hogy a tárolt tartalom rend-

szerezését a szolgáltatás nyújtója végzi, például automatikus úton vagy algoritmussal, 

különösen megjelenítés, megjelölés és sorba rendezés révén, valamint a szolgáltatásnak, 

 
486  A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci kö-

rülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i, 2018/1808/EU európai parla-

menti és tanácsi irányelv (4) preambulumbekezdése. 
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illetve a szolgáltatás valamely elkülöníthető részének elsődleges célja az, hogy a vide-

ómegosztóplatform-szolgáltató tárhelyén tárolt műsorszámokat, illetve a felhasználók ál-

tal előállított videókat eljuttassa a nyilvánossághoz, tájékoztatás, szórakoztatás vagy ok-

tatás céljából, elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. Az AVMS irányelv értelmé-

ben, továbbá a fenti ismérvek alapján a videómegosztóplatform-szolgáltató médiatar-

talmat megosztó, azt továbbító közvetítő szolgáltatónak, azon belül tárhelyszolgáltató-

nak minősül, mivel kizárólag a szerverére feltöltött műsorszámok, videók tárolását és 

továbbítását végzi.  

A videómegosztóplatform-szolgáltatás esetében a szolgáltató tehát csak a szervert, il-

letve az alkalmazást, mint keretrendszert biztosítja, a videótartalmat a felhasználók ké-

szítik, töltik fel, osztják meg, véleményezik, tehát ilyen módon a további látogatókat 

vonzó értéket az aktív közösség teremti. A 2018/1808/EU irányelv alapján a videómeg-

osztóplatform-szolgáltató köteles – többek között – a kiskorúak védelmét megfelelő és 

hatékony intézkedésekkel biztosítani, továbbá a káros tartalmakra vonatkozó bejelenté-

sek fogadását és intézését átlátható módon működtetni. A szabályozás érvényesítésére, 

betartásának ellenőrzésére társszabályozási rendszerben kerül majd sor. A 2018/1808/EU 

irányelv az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társada-

lommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Ekertv.) módosítása487 útján kerül implementálásra, a törvény részletes is-

mertetésére az 1.2. pontban térek ki.  

Az uniós keretjogi szabályozást illetően megemlítendő továbbá, hogy nem kifeje-

zetten az internetes szolgáltatásokra, közösségi médiára alkotott, de rájuk is kötelező 

szabályozás született európai szinten a szerzői jog [az Európai Parlament és a Tanács 

2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról], a reklámjog [így például 

az Európai Parlament és Tanács 2006/114/EK irányelve (2006. december 12.) a meg-

tévesztő és összehasonlító reklámról], illetve az adatvédelem területén [az Európai Par-

lament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes szemé-

lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továb-

biakban: adatvédelmi rendelet vagy GDPR)].  

Az egyes internetes szolgáltatásokkal és a közösségi médiával kapcsolatos hazai 

ágazati szabályozás elsősorban a vonatkozó európai uniós irányelvek átültetése révén 

alakult ki. A szabályozás első fontosabb állomása az 2000/31/EK irányelv implemen-

tálása volt, amely az Ekertv. megalkotásával valósult meg. 

 
487  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi 

XXIV. törvény. 
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Az internetes médiatartalmakkal kapcsolatos szabályozás fejlődésében a következő 

lényeges változás az volt, hogy a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabá-

lyairól szóló 2010. évi CIV. törvény hatálya alá vonta az internetes sajtótermékeket és az 

interneten keresztül elérhető lekérhető médiaszolgáltatásokat is, kiterjesztve a médiasza-

bályozás egyes előírásait a médiaszerű – szerkesztői tevékenység nyomán létrejövő és 

szerkesztői felelősség mellett működő – online tartalomszolgáltatásokra is.  

A jogfejlődéshez szorosan kapcsolódik az internetes szabályozás jogelméleti alap-

jainak kialakulása és alkotmányos alapjainak rögzítése az Alkotmánybíróság állandó 

gyakorlatában. Ennek egyik legfontosabb állomása volt, amikor az Alkotmánybíróság 

az internetes médiára vonatkozó szabályozást a 165/2011. (XII. 20.) AB határozatában 

vizsgálta azzal, hogy egyrészt az alapjogi védelmet kiterjesztette rá, másrészt vissza-

utasította annak korlátozhatatlanságát. Az Alkotmánybíróság a 19/2014. (V. 30.) AB 

határozatában rögzítette: „Az internet nem jogmentes terület, az internetes kommuni-

kációban tanúsított emberi magatartások és formák a jogi szabályozás tárgyát képez-

hetik. Alkotmányossági szempontból tehát az új technológiák által nyújtott tereken és 

felületeken, valamint kommunikációs csatornákon – így az interneten zajló nyilvános 

kommunikációban érvényesítendők az Alaptörvényben rögzített alapvető jogok és kö-

telezettségek. (…) a blog és komment is közlésnek minősül, s mint ilyen az Alaptörvény 

IX. cikk védelmi körébe esik.”488 Az Alkotmánybíróság döntése alapján tehát nincs al-

kotmányossági akadálya a közösségi média jogi szabályozásának. 

Az internetes tartalmakkal kapcsolatos hazai szabályozás számos gyermekvédelmi 

célú stratégiát tartalmaz. 2016-ban elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi 

Stratégiája, a gyermekeket fenyegető új típusú veszélyforrások kezelésére, elhárítására 

szolgál. Az 1488/2016. (IX. 2.) számú Kormányhatározat a Gyermekek Számára Bizton-

ságos Internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és értékteremtő internethasználatról 

és Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiájáról szól. A 2016 szeptemberében 

indult program elsődleges célkitűzése, hogy megvédje a gyermekeket az internet veszé-

lyes, káros tartalmaitól és tudatos, értékteremtő internethasználatra nevelje őket. A Kor-

mány ingyenesen hozzáférhető, magyar nyelvű gyermekvédelmi szűrőszoftverek kifej-

lesztését kezdeményezi, és további célkitűzését jelenti egy a kiskorúak számára bizton-

ságos tartalmakat bemutató honlap létrehozása és működtetése is. Ezenfelül, átfogó tájé-

koztatási programokat, ingyenes képzési és továbbképzési programokat indít.489 

2016 nyarán elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), mely 

szintén illeszkedik a kormányzati elképzelésekhez. E stratégiában jóval nagyobb sze-

repet kap az oktatás területén a digitalizálás és ez nagymértékben kihat az oktatás szem-

léletmódjára, módszertanára, az új tanulási folyamatokra és az oktatási környezetre is. 

 
488  Klein: 2018a: 12. 
489  https://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20 

Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf (2020. 03. 10.). 
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A stratégia foglalkozik a pedagógusok digitális felkészültségének fejlesztésével, az ok-

tatási tananyagok újragondolásával, a fizikai infrastruktúrával és az intézmények esz-

közellátásával is.490 

 

1.2. A közösségi média szabályozási rendszere és keretei – az általános és a sajátos 
szabályozási területek bemutatása 

A közösségimédia-platformok, hálózatok működésének szabályozási keretét, rendsze-

rét részben az állami szabályozás, részben pedig a közösségimédia-platformokat, háló-

zatokat üzemeltető szolgáltatók által kialakított sajátos magánszabályozás vagy önsza-

bályozás képezi.  

A közösségimédia-használattal kapcsolatos szabályozás egyik oldalát tehát a plat-

formüzemeltető szolgáltatók által kialakított szabályzatok, irányelvek, felhasználási 

feltételek képezik. A közösségi oldalakat üzemeltető platformszolgáltatók működése 

jelenleg sok tekintetben túllép a klasszikus állami jogi szabályozás joghatósági kérdé-

sén, továbbá a szolgáltatások határoknélkülisége is hozzájárul ahhoz, hogy a közösségi 

platformok az állami jogi szabályozás alól bizonyos esetekben mentesülnek. A közös-

ségi platform szolgáltatói rendszerint maguk alkotnak szabályokat (így például a kö-

zösségimédia-platformok felhasználói számára kötelező felhasználási feltételeket, ál-

talános szerződési feltételeket), amelyekkel lényegében meghatározzák a közösségimé-

dia-platformon történő véleménynyilvánítás kereteit, a kimondhatóság határait és ezen 

mechanizmusokhoz illeszkedő, normasértés esetén alkalmazható eljárásokat is beve-

zetnek. A szolgáltatók által alkotott szabályok lényegében egy sajátságos „tartalomsza-

bályozást” hoznak létre és ezen szabályozó normák tulajdonképpen az állami média-

szabályozások közösségimédia-platformon történő leképeződései. Az egyes szolgálta-

tók által kialakított szabályzatok, mechanizmusok ismertetése meghaladja a jelen ta-

nulmány kereteit, ezért a továbbiakban kizárólag a közösségi média állami jogi szabá-

lyozási kereteit és főbb intézményeit mutatom be hazánk jogrendszere alapján.  

Az állami szabályozás rendszerében egyrészt azonosíthatóak azok az általános – el-

sősorban a nyilvános kommunikációhoz köthető – klasszikus szabályozási elemek, 

amelyek függetlenek a kommunikációs platformtól, a nyilvános kommunikáció mód-

jától, vagyis azok a szabályok, amelyek függetlenek a közösségi média sajátosságaitól, 

és megfelelően alkalmazhatóak a közösségi média felületeire is. Ezen általános hatályú 

jogszabályok tehát egyértelműen vonatkoznak a közösségimédia-platformon zajló 

kommunikációra, ideértve különösen az adatvédelem, a szerzői jog, a személyiségi jog 

védelmének általános szabályait, a közrendvédelmi és a büntetőjogi tilalmakat.  

Az általános jellegű szabályozásból kiemelendő különösen a Polgári Törvénykönyv-

ről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

 
490  https://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf (2020. 03. 21.). 
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törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az in-

formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-

vény és a közvetlenül alkalmazandó adatvédelmi rendelet. 

A közösségi média szabályozásának speciális területét tehát az internettel, köze-

lebbről a közösségi médiával közvetlenebb összefüggésben álló szabályok alkotják.  

A közösségi médiára vonatkozó speciális állami szabályozásban két területet lehet 

elkülöníteni: az egyik a közösségi médiafelületek felhasználóinak egymás közötti vitá-

inak rendezése, illetve a felhasználók jogi felelősségének megítélése, a másik a platfor-

mok jogi felelősségének kérdése.  

 

A felhasználók felelősségéhez kapcsolódó szabályozás 

A közösségi médiában előforduló jogsérelmek szinte kivétel nélkül beilleszthetők vala-

mely korábban  – nem az online világra tekintettel – meghatározott magánjogi vagy bün-

tetőjogi tényállás körébe, tehát a hazai jogrendszerben nem jellemző a közösségimédia-

felülethez kötődő speciális magánjogi vagy büntetőjogi szabályozás a felhasználók fele-

lőssége tekintetében. A felhasználók egymás közti vitáit – hírnév- és becsületsértési igé-

nyeket, egyéb személyiségi jogi igényeket, rágalmazás vagy becsületsértés miatti felje-

lentést – ugyanúgy a Ptk. vagy a Btk. alapján kell elbírálni, mintha a vita helye a hagyo-

mányos média lenne.491 A felhasználók egymást tehát a hagyományos módon perelhetik, 

például a személyiségi jogok megsértése miatt, rágalmazásért vagy a magánélet megsér-

tése miatt, illetve a hagyományos módon tehetnek feljelentést bűncselekmény elköveté-

sének gyanúja esetén (például gyűlöletbeszéd, erőszakra uszítás esetén).492 A jogi eljárá-

sok ugyanazok, de a közösségi médián keresztül történő véleménynyilvánítás sajátos 

módja, formája, hatása és az elért nyilvánosság eltér a hagyományos, nem internetalapú 

közlésektől, ezért a szólásszabadság határainak vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a 

közösségimédia-platformon zajló kommunikáció sajátosságaira.  

A Ptk. általános védelemben részesíti a személyiségi jogokat, így a jogvédelem ki-

terjed a közösségi médiafelületek előforduló jogsértésekre is. Néhány személyiségi jog 

természetéből kifolyólag a közösségi médián keresztül nem sérthető meg, így például 

a személyes szabadság, de a legtöbb személyiségi jog megsértése egyértelműen meg-

valósulhat közösségi médiában való közlés vagy továbbítás útján.493 

 
491  Így például a 3145/2018. (V. 7.) AB határozat. 
492  Koltay, 2019: 205. 
493  Személyiségi jog megsértése valósul meg a közösségi médiában például: 

‒ leggyakrabban szöveges közléssel, véleménynyilvánítással, 

‒ más nevének, fotójának a felhasználásával, 
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A Ptk.-ban felsorolt személyiségi jogok és jogvédelmi eszközök nem kimerítő jelle-

gűek, így a bíróságok mérlegelés és az adott ügy körülményei alapján védelemben része-

sít(het)nek ott nem nevesített személyiségi jogokat is, ezáltal az egyedi ügyekben figye-

lemmel lehet lenni a közösségi médiaplatformon zajló kommunikáció sajátosságaira. 

Magyarországon a büntető jogalkotás – még a közösségi média megjelenését meg-

előzően – érzékelte, hogy az új technológiák új magatartásokat, elkövetési formákat 

eredményeznek. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a további-

akban: 1978-as Btk.) 2000. március 1-jén hatályba lépő módosítása alapján nagy nyil-

vánosságon már nemcsak a sajtó, egyéb tömegtájékoztatási eszköz vagy sokszorosítás 

útján történő elkövetést kellett érteni, mint korábban, hanem ez időponttól az már az 

elektronikusan rögzített információ távközlő hálózaton való közzététele útján történő 

elkövetésére is kiterjedt. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a további-

akban: 1998-as Be.) 2003. július 1-jei hatállyal a kényszerintézkedések közé emelte a 

számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezést, amelynek 

megnevezése is tükrözi, hogy ekkor még jogalkotási szempontból nehézkesen értel-

mezhető az internet mibenléte. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a büntetőjogi korlátok meghatározása az egyes 

államok szabályozásához kötött és mivel a közösségi média jellegénél fogva globális, 

ezért ugyanazon tartalom, véleménynyilvánítás az egyes államok szabályozása alapján 

eltérő jogi megítélés alá eshet.  

 

A közösségimédia-platformok felelősségéhez kapcsolódó szabályozás  

A közösségimédia-platformok jogi szabályozása szempontjából fontos kérdés, hogy a 

platform nem a jogsértő vélemény elsődleges közlője, hanem csak lehetőséget biztosít 

mások számára a közlésre, a platform üzemeltetője sorrendbe állítja, megjeleníti a kü-

lönböző tartalmakat a többi felhasználó számára. Az európai jogi megközelítés szerint 

azonban részt kell vennie a jogsértő tartalmak eltávolításában, ha ezt elmulasztja, fele-

lőssé válik az adott tartalomért. Az állami szabályozás így bevonja a megsértett jogok 

orvoslásának rendszerébe a platformszolgáltatókat, melyeknek ezáltal döntést kell hoz-

niuk az értintett tartalom jogszerűsége felől, ezzel a platformszolgáltatók a jogalkalma-

zás és a jogérvényesítés fontos szereplőivé válnak, továbbá jelentős befolyást gyako-

rolnak a platformon történő véleménynyilvánítás szabadságára.  

 
‒ felismerhetően ábrázolt személyről fotó, videó megosztásával, nyilvánossá tételével, amennyi-

ben az érintett ehhez nem járul hozzá, függetlenül attól, hogy az ábrázolás rá nézve sértő lehet-

e vagy sem (ide nem értve a közérdekből közölt felvételeket, pl. eltűnt személy képmása), 

‒ olyan tartalom, fotó nyilvánossá tételével az érintett személy kifejezett engedélye nélkül, ame-

lyen más személyes adatai látszanak (pl. bizonyítvány, orvosi lelet, bankszámlakivonat stb.), 

‒ egy privát üzenetnek nem a címzett részére való továbbításával (levéltitok megsértése). 
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A közösségi média alapvető jellemzője, és ebből következően a magyar, közösségi 

médiára vonatkozó közjogi szabályozásban is központi elem, hogy a szolgáltató a fel-

használói tartalmaknak, kommunikációnak biztosít felületet, vagyis nem tartalomszol-

gáltatóként, hanem médiaszolgáltatóként működik. 

A közösségimédia-platformok felelősségének általános hazai keretrendszerét az 

Eker. törvény tartalmazza. Az Ekertv. hatálya a „származási ország” elvét alapul véve 

a Magyarország területére irányuló, illetve a Magyarország területéről nyújtott, infor-

mációs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra, e szolgáltatások nyújtóira és 

igénybe vevőire terjed ki. A magyar szabályozás – a 2000/31/EK irányelvvel összhang-

ban – a közvetítő szolgáltatók által a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott informáci-

ókért főszabályként a szolgáltató felelősségét rögzíti, egyúttal meghatározza azokat az 

esetköröket is, amikor mentesülnek a felelősség alól. Kiemelendő, hogy e szabályozás 

egyaránt kiterjed a polgári jogi, a büntetőjogi és a közigazgatási jogi felelősségre (il-

letve a mentesülés lehetőségére). Figyelemmel arra, hogy a közvetítő szolgáltatók te-

vékenysége a tárhely szolgáltatására, az információk tárolására, továbbítására, hozzá-

férhetővé tételére terjed ki, nem kötelezhetők ezen információk ellenőrzésére. Ebből 

következően,  az információk az internetes tartalmakat előállító és közzétevő tartalom-

szolgáltató felelőssége közvetlen, a közvetítő szolgáltató felelőssége viszont korláto-

zott. A közösségimédiaplatform-szolgáltatók, illetve a közvetítő szolgáltatók felelős-

ségi kérdéseit részletesen az 5. pont tartalmazza.  

Az új típusú médiatartalmak, új technológiák megjelenésére, továbbá az AVMS 

irányelvből fakadó implementációk kötelezettségre tekintettel indokolttá vált az inter-

netes sajtótermékek, valamint a lekérhető médiaszolgáltatások hazai jogrendszerben 

történő szabályozása. Fontos ugyanakkor, hogy az a sajtószabadságról és a médiatar-

talmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.), 

illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLX-

XXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) hatálya alá vont új típusú szolgáltatások nem 

feleltethetőek meg a közösségimédiaplatform-szolgáltatásoknak (annak ellenére sem, 

hogy például a lekérhető médiaszolgáltatások az interneten keresztül is elérhetőek le-

hetnek). Ennek fő oka, hogy a médiaszabályozás hatálya alá vont szolgáltatást nyújtók-

nak a közzétett tartalmakkal kapcsolatban szerkesztői felelőssége van, a közösségi mé-

dia ellenben csak platformot biztosít a kommunikációnak, a tartalmakkal kapcsolatban 

előzetes döntést nem hoz. Mindezek ellenére, azért szükséges a speciális szabályok kö-

zött feltüntetni a médiaszabályozást, hiszen szűk körben elképzelhető, hogy valamely 

közösségimédiaplatform-szolgáltatásnak lényegi eleme a lekérhető médiaszolgáltatá-

sok közzététele, ebben az esetben ezen szolgáltatásra az Smtv. és az Mttv. médiaszabá-

lyozási előírásai alkalmazandóak.  

A kifejezetten a közösségi médiára vonatkozó speciális hazai szabályozást a 

2018/1808/EU irányelv videómegosztóplatform-szolgáltatókra vonatkozó rendelkezé-

seinek átültetése valósítja meg.  
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A videómegosztóplatform-szolgáltatókra, mint információs társadalommal össze-

függő szolgáltatást nyújtó közvetítő szolgáltatókra a 2018/1808/EU irányelvben meg-

állapított rendelkezések a közvetítő szolgáltatókra vonatkozó szabályozással megegye-

zően az Ekertv.-ben kerülnek elhelyezésre, ezáltal az azonos típusú szolgáltatókra és 

szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések egy jogszabályban szerepelnek. Az Ekertv. 

a szabályozás tárgyi és személyi hatályát, illetve a joghatósági vizsgálat alapját képező 

szempontrendszert a 2018/1808/EU irányelvben rögzített feltételek szerint határozza 

meg. A Magyarország joghatósága alá tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatók a 

videómegosztóplatform-szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot 

nyilvántartásba vétel céljából kötelesek bejelenteni a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatósághoz (a továbbiakban: NMHH). A jogszabály meghatározza a nyilvántartásba 

vétel garanciális szabályait, továbbá azt, hogy a nyilvántartásba vétel nem feltétele a 

szolgáltatás nyújtásának, vagyis nem a nyilvántartásba vétel ténye keletkezteti a szol-

gáltatásnyújtási jogosultságot. 

Az uniós szabályozás alapján a videómegosztóplatform-szolgáltatók a hagyomá-

nyos médiaszolgáltatóktól eltérően nem tartoznak szerkesztői felelősséggel az elérhetővé 

tett tartalom vonatkozásában. Míg a médiaszolgáltató a műsorszámok kiválasztása és 

összeállítása felett tényleges ellenőrzést gyakorol, addig a videómegosztóplatform-szol-

gáltatónak a tartalomszervezésén, rendszerezésén túl a tényleges tartalomra nincs befo-

lyása. A szabályozás a videómegosztóplatform-szolgáltatók tekintetében műsortartalmi, 

műsorszerkezeti követelményeket ezért csak a legszűkebb körben állapít meg. Tartalmi 

követelményként rögzíti a törvény, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltató által for-

galmazott, értékesített, szervezett kereskedelmi közleménynek meg kell felelnie a média-

tartalmakra vonatkozó legáltalánosabb, alkotmányos követelményeknek, tehát az Smtv. 

20. § (1)–(7) bekezdései és az Mttv. 24. §-a szerinti követelményeknek. 

Amennyiben a videómegosztóplatform-szolgáltatásban a nyilvánossághoz eljutta-

tott médiatartalom a kiskorúakra káros lehet, vagy ha nem felel meg az Ekertv. 15/D. 

§-ában meghatározott alapvető, alkotmányos követelményeknek, akkor a videómeg-

osztóplatform-szolgáltató az Ekertv. 15/F. § szerinti megfelelő intézkedéseket köteles 

tenni. Az Ekertv. az uniós szabályozáshoz hasonlóan nem határozza meg konkrétan, 

hogy az egyes káros médiatartalmak esetében mi minősül megfelelő és hatékony intéz-

kedésnek, hanem általános elvként rögzíti, hogy az intézkedéseknek és a hatékony mű-

szaki megoldásoknak arányban kell állniuk a tartalom által okozható hátránnyal és ár-

talommal. A törvény rögzíti, hogy az intézkedés arányossága körében mely szempon-

tokra kell figyelemmel lenni: figyelembe kell venni a tartalom jellegét, a tartalom által 

okozható hátrány, ártalom mértékét, a veszélyeztetett személyek csoportjának jellem-

zőit, az adott videómegosztóplatform-szolgáltatás nagyságrendjét és jellegét, valamint 

a veszélyeztetett jogokat és jogos érdekeket, többek között a videómegosztóplatform-

szolgáltatók és a tartalmat létrehozó vagy feltöltő felhasználók érdekeit és a közérdeket. 



 

– 147 – 

A legkárosabb tartalom esetében a legszigorúbb hozzáférés-korlátozást kell alkal-

mazni. Fontos továbbá, hogy az intézkedések és a hatékony műszaki megoldások nem 

vezethetnek előzetes ellenőrzési intézkedésekhez, vagy nem eredményezhetik a tarta-

lom feltöltésének az Ekertv. által meg nem engedett szűrését. A kiskorúakra káros tar-

talmak esetében hatékony műszaki megoldásokat kell alkalmazni, így különösen haté-

kony életkor-ellenőrzés és szülői felügyeleti rendszert kell biztosítani. Az életkor-el-

lenőrzés és szülői felügyeleti rendszer akkor tekinthető hatékonynak, ha a szolgáltatást 

igénybe vevők, illetve felhasználók valós életkorának ellenőrzése alapján képes bizto-

sítani különösen azt, hogy a kiskorúak a káros tartalmakat rendes körülmények között 

nem hallhatják vagy láthatják. Az intézkedésekre és a hatékony műszaki megoldásokra 

vonatkozó legjobb gyakorlatokról az NMHH Hivatala ajánlást tehet közzé. Továbbá a 

Hivatal nem hatósági hatáskörében eljárva rendszeres időközönként elemzi, felméri és 

értékeli a videómegosztóplatform-szolgáltatók által kialakított intézkedések megfele-

lőségét és hatékonyságát, ennek érdekében a videómegosztóplatform-szolgáltatóktól 

adatszolgáltatást is kérhet. 

Fontos kiemelni, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltató az Ekertv. alapján köz-

vetítő szolgáltatónak (speciális tárhelyszolgáltatónak) minősül, így a felelősségére az 

Ekertv. 15/D. §-ában foglaltak figyelembevételével megfelelően alkalmazandóak az 

Ekertv. általános szabályai, így például a jogsértő információk (tartalmak) mielőbbi 

eltávolítása érdekében az értesítés-eltávolítási eljárás szabályai szerint köteles eljárni 

(a jogsérelmekért való felelősségi kérdésekre részletesebben az 5. fejezetben térek ki).  

A videómegosztóplatform-szolgáltató a felhasználók és a szolgáltatást igénybe ve-

vők megfelelő tájékoztatása és a tartalomra vonatkozó követelmények érvényre jutta-

tása érdekében köteles az általános szerződési feltételeibe foglalni az Ekertv. 15/D. § 

(1) bekezdésébe foglalt eseteket és követelményeket és az azok biztosítását szolgáló, 

az Ekertv. 15/F. §-ában foglalt intézkedéseket. Az általános szerződési feltételeknek 

tartalmaznia kell továbbá a felhasználók és a videómegosztóplatform-szolgáltató kö-

zötti, az egyes médiatartalmakkal szembeni intézkedések alkalmazásával kapcsolatos 

jogviták peren kívüli és bírósági rendezésére szolgáló igényérvényesítési lehetőségekre 

vonatkozó tájékoztatást.  

A videómegosztóplatform-szolgáltató átlátható és felhasználóbarát módon köteles 

kialakítani a szolgáltatását, amelynek során a felhasználóknak lehetőségük van egy-

szerű módon megjelölni, bejelenteni a szolgáltatónak a kiskorúakra káros tartalmakat, 

vagy az általános szerződési feltételeikben is rögzített követelményeket megsértő tar-

talmakat. A videómegosztóplatform-szolgáltató köteles olyan átlátható és felhasználó-

barát mechanizmust, funkciót biztosítani, amely megfelelő tájékoztatást ad az igénybe 

vevőnek az olyan tartalmakról, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, szellemi, 

lelki vagy erkölcsi fejlődését, továbbá közérthetően tájékoztatást ad a fenti bejelenté-

sek, jelölések megtételének, feldolgozásának folyamatáról és hatásáról, valamint a pa-

naszok elintézési rendjéről. 
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A módosított Ektertv. a hatékony jogérvényesülés előmozdítása érdekében komplex 

szabályozással megteremti az ön- és társszabályozás feltételrendszerét a videómegosz-

tóplatform-szolgáltatásokkal összefüggésben. A módosított Ekertv. szerint, a társsza-

bályozás az alábbi módon valósulhat meg: az NMHH Hivatala és az önszabályozó szer-

vezet – közigazgatási szerződésbe foglalt – megállapodás alapján az önkéntes jogkö-

vetés előmozdítása érdekében együttműködnek. Az NMHH Hivatala felhatalmazhatja 

az önszabályozó szervezetet, hogy hatósági hatáskörök tekintetében (de nem hatósági 

jogkörrel) önigazgatási rendben eljárjon tagjai és mindazok irányában, akik az adott 

társszabályozási eljárásnak önként alávetik magukat. A felhatalmazás azonban nem te-

lepít az önszabályozó szervezetre hatósági, közhatalmi jogkört, hatósági hatáskört, il-

letve a felhatalmazás nem érinti az NMHH Hivatalának a videómegosztóplatform-szol-

gáltatásokkal összefüggésben az Ekertv.-ben meghatározott hatásköreit sem. A köz-

igazgatási szerződésben szereplő hatósági ügyekben tehát a közhatalmi, hatósági jog-

alkalmazás a fentiek szerint „visszavonul”, és teret enged az önigazgatásnak, a „társ-

szabályozásnak”. Ezáltal a szakmai önszabályozó szervezetek a jogérvényesülés folya-

matában és az Ekertv. által meghatározott célok és elvek mentén a joggyakorlat kiala-

kításában jelentős szerephez jutnak. 

Az Ekertv. alapján a hatósági felügyeleti jogkör kiterjesztésre kerül a videómegosz-

tóplatform-szolgáltatókra. Ezt a jogkört az NMHH fogja gyakorolni a joghatósága alá 

tartozó videómegosztó-platformok tekintetében.  

A közösségimédia-platformok és médiahasználat kiemelt jelentőségére, alkotmányos 

alapjaira tekintettel, továbbá a közösségi médiafelületek, médiatartalmak egyre szélesebb 

nyilvánossághoz történő közvetítésében betöltött fokozott szerepére, illetve a közösségi-

média-platformokkal összefüggő jogviszonyok egyre hangsúlyosabb közérdekű, fo-

gyasztóvédelmi kérdéseire figyelemmel az uniós szabályozás implementálásával az 

Ekertv. közjogi szabályozás alá vonta a vidoómegosztóplatform-szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos jogviszonyok főbb területeit. Az Ekertv. a szolgáltatók és a felek közötti ma-

gánjogi jogviszonyok egyes kiemelt jelentőségű területein megteremtik a közjogi szabá-

lyozás garanciális alapjait, rendezik a jogsértő tartalomért való felelősség közjogi szabá-

lyait, a káros internetes tartalmakkal szembeni intézkedéssel összefüggő jogviták közjogi 

alapon rendezésének kereteit. A közjogi fellépés, beavatkozás természetesen nem korlát-

lan: egyfelől csak a joghatósági keretek között van lehetőség hatósági eljárás indítására, 

másfelől pedig a törvény az Ákr. garanciális szabályai mentén pontosan rendezi a jogsér-

tés esetén alkalmazható hatósági eszközöket. A hazai szabályozás továbbá a társszabá-

lyozás intézményének bevezetésével elsődlegesen a jogviták önigazgatási úton történő 

rendezése felé orientálja a feleket és csak ennek hiánya vagy meghiúsulása esetén teszi 

lehetővé a közjogi fellépést. A közösségi médiafelületek médiatartalmak közvetítésében 

betöltött fokozott szerepére tekintettel várható, hogy a közjogi szabályozás át fogja hatni 

e terület valamennyi szegmensét, megteremtve a felhasználók számára a közvetítő szol-

gáltatókkal kapcsolatos jogviszonyaikban a hatékony fellépés lehetőségét.  
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A hazai szabályozás sajátosságai közé tartoznak továbbá a speciális gyermekvé-

delmi előírások. Ilyen például a kiskorúak egységes fejlődését súlyosan károsító tartal-

makat közzétevő szolgáltatók – e körülményekre vonatkozó – tájékoztatási, illetve az 

ilyen tartalmakat kínáló oldalak gyermekvédelmi szűrőszoftverek általi felismerhető-

ségét biztosító technikai megoldások alkalmazásának kötelezettsége. A hazai jogalkotó 

e szabályok érvényre juttatására önálló szervezetet is létrehozott, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság elnökének tanácsadó szerveként működő Gyermekvédelmi Inter-

netkerekasztalt [Ekertv. 4/A–D. §-ok és 13. § (13–15) bekezdések]. 

 

2. A nyilvánosság értelmezése a véleménynyilvánítás és szólásszabadság közjogi, 

valamint a személyiségi jogok magánjogi metszetében 

Az internet és a közösségi média új kommunikációs formái gyökeresen megváltoztat-

ták a társadalmi kommunikáció, a nyilvánosság szerkezetét és módozatait. Egyes meg-

közelítések szerint az internetre önmagában lehet akként tekinteni, hogy az nem más, 

mint a társadalmi nyilvánosság tere494. Ha ezt az állítást elfogadjuk, akkor az internet-

alapú közösségi média, vagyis a social media platformok az online nyilvánosság első 

számú terepeiként definiálhatók. Elegendő a hozzászólási, kommentelési, lájkolási, 

megosztási lehetőségek tárházára gondolni, vagy akár a videómegosztó portálokra, 

amelyekre a felhasználók tartalmakat tölthetnek fel, és azon platformokra, amelyeken 

a felhasználói tartalom – videó, szöveg, kép, linkek, egyéb tartalmak – alapvetően a 

felhasználó választotta nyilvánossághoz jut el, ahonnan aztán gyakorlatilag korlátozás 

nélkül továbbterjedhet (nem véletlenül képes az internetes zaklatás a személyes inter-

akción alapuló zaklatásnál akár sokkal nagyobb károkat okozni). A platformokon köz-

zétett tartalmak nyilvánosságának mértéke több változótól függ: egyrészt a tartalmat 

feltöltő felhasználó által elvégzett beállításoktól, az adott platform felhasználóinak szá-

mától, a felhasználó ismerősei, követői számától, illetve a mások általi továbbításának 

volumenétől is. Az Instagram legnépszerűbb képe jelenleg közel 54,5 millió kedvelés-

sel nem más, mint egy tojás. Abban a térben pedig, ahol egy tojás „legyőzheti” bárme-

lyik világban zajló eseményt, bármely közéleti szereplő által megosztott tartalmat, a 

nyilvánosság klasszikus politikaelméleti, szociológiai, jogi megközelítése és az adott 

térhez való állami, szabályozói viszonyulás alapos átgondolásra szorul. 

Nemcsak a nyilvánossághoz való hozzáférés módja és a nyilvánosság kategóriája495 

változott meg, hanem a közzétett vélemény formája is. Ennek legkézenfekvőbb példája 

 
494  Papacharissi, 2003. 
495  Az egyes jogszabályok az adott jogterület vonatkozásában szükségszerűen eddig is meghatározták 

a nyilvánosság fogalmát, így többek között a Btk. 459. § (1) bekezdés 22. pontja értelmében nagy 

nyilvánosságon a bűncselekménynek a sajtótermék, médiaszolgáltatás, sokszorosítás vagy elektro-

nikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő elkövetését is érteni kell, mely definíció 2001. 

március 1. napjáig kizárólag a sajtó, egyéb tömegtájékoztatási eszköz vagy sokszorosítás útján tör-

ténő elkövetésre terjedt ki. 
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a Facebook „like” gombja általi véleménynyilvánítás, az emojik használata vagy akár a 

megosztás.496 Az sem egyértelmű minden esetben, hogy hol van a határ a privát és a nyil-

vános Facebook-profil között, hiszen ha bárki által elérhető, akkor teljesíti a nyilvánosság 

egyik, ha nem a legfontosabb feltételét.497 Emellett a nyilvánosság hagyományos felfo-

gásával szemben, ahol a vélemények nyílt ütköztetése és a közös álláspontok kialakítása 

számít a kívánt célnak, amit jól megragadható identitással rendelkező személyek töltenek 

meg tartalommal, a digitális nyilvánosságban nincs jelen minden esetben a valós identitás 

és korántsem a közös álláspont, vélemény kialakítása a cél. Kialakult tehát egy új nyilvá-

nosságfogalom, melynek valójában nincs és talán nem is lehet definíciója az egyes olda-

lak, social media platformok saját szabályozási rendszere miatt. Eltérőek ugyanis a beál-

lítási lehetőségek abban a körben, hogy mely információt, adatot, tartalmat lehet elzárni 

a nyilvánosság elől, idetartozik többek között a továbbmegosztások szabályozása, hivat-

kozások rendszere. Az azonban bizonyos, hogy a közösségi média alapvető eleme a „kö-

zösséghez” való csatlakozás, kapcsolódás szükségessége, amely közösség már korántsem 

csak a szűk ismerősi körre terjed ki, hanem gyakorlatilag bárkire, beleértve az egyes plat-

formokon jelen levő közéleti, gazdasági, egyházi szereplőket, akik szintén kvázi ismerő-

sök az általuk megosztott, bárki által elérhető tartalmak révén. A közösségi platformok 

használói számtalan esetben lépnek ki a nyilvánosság elé, kerülnek interakcióba szá-

mukra ismeretlen használókkal, entitásokkal, akár valós, akár „fake” profil mögé bújt 

rejtőzködő személyekkel, tehát e formán a közösségi média használata, fogalma általá-

nosságban gyakorlatilag nem választható el a nyilvánosságtól. Amellett tehát, hogy az 

internet és azon belül is a social media platformok által létrejött a nyilvánosság egy új 

terepe, fogalma, új társadalmi szituációk jönnek létre, melyekre a jogi szabályozásnak 

folyamatos megújulással kell reagálnia, mégpedig az internetes platformok által érintett 

összes szabályozási tárgykört érintően, azon belül is elsősorban a véleménynyilvánítás és 

szólásszabadság területén, valamint az okozott – leggyakrabban személyiségi jogi – jog-

sértésekre adott válaszok tekintetében. 

Az Alkotmánybíróság a klasszikusnak tekinthető, első nagy „véleményszabadság-

határozatában”, az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdésének értelmezése terén mérföld-

kőnek számító498 30/1992. (V. 26.) számú AB határozatban úgy fogalmazott, hogy a 

véleményszabadság a kommunikációs szabadságok anyajoga, mivel a véleménynyil-

vánítás az egyéni önkifejezés alapja, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy vá-

gyait, gondolatait, szándékát megfogalmazza, másokkal megossza. Nyilvánvaló tény, 

hogy egy egyszerű regisztráció által elérhető, akár több milliárd felhasználóval rendel-

kező közösségi oldalnál nem igazán lehet jelenleg szabadabb teret találni a gondolatok 

megfogalmazására. Ez alapján akár azt is mondhatjuk, hogy a közösségi média felületei 

 
496  Koltay, 2019b: 1. 
497  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

3. § 12. pontja alapján a nyilvánosságra hozatal az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
498  Török, 2015: 215. 
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a kommunikációs szabadság kiteljesedésének felületei is egyben, melyben a sajtó (kö-

zösségi média esetén a „linkelt hír”) áttételesen jut szerephez, ugyanis sok esetben fon-

tosabb az adott sajtóhír alapján alkotott vélemény, mint maga a hír. A sajtó a tudatos 

médiafogyasztó esetén azonban – ahogyan a 7/2014. (III. 7.) AB határozat érvelése szól 

– mindenekelőtt a véleménynyilvánításnak, a véleményformálásnak és a véleményal-

kotáshoz nélkülözhetetlen információszerzésnek az eszköze, amely tényt a közösségi 

média térnyerése sem vonja kétségbe. A 165/2011. (XII. 20.) számú AB határozatban 

a sajtó vonatkozásában meghatározottak, vagyis, hogy a sajtó egy demokratikus társa-

dalomban ellenőrzi a közélet szereplőinek, intézményeinek tevékenységét, a döntésho-

zatal folyamatát, tájékoztatja arról a politikai közösséget, a demokratikus nyilvánossá-

got (a „házőrző kutya” szerepe), továbbra is mérvadó és megkérdőjelezhetetlen. Nem 

hagyhatók azonban figyelmen kívül a kulturális nyilvánosság terén az influenszerek, 

vagyis a befolyásolók499 megjelenése jelentős mértékben képes akár egy hiteles sajtóhír 

valóságtartalmát is aláásni és a legnagyobb befolyást sok esetben már nem az állam, 

hanem közvetve vagy közvetlenül a piaci szereplők gyakorolják.500 (Alulról építkező 

kommunikációs folyamatok alakultak ki a sok esetben valamelyik vállalat érdekeit kép-

viselő bloggerek, vloggerek, influenszerek világában.) 

Az internet és a jogi szabályozás viszonya szempontjából mérföldkőnek számít az 

Alkotmánybíróság 165/2011. (XII. 20.) számú határozata, melyben az AB első alkalom-

mal elemezte az internetes kommunikáció szerepét alkotmányos szempontból, és az in-

ternetes médiára a nyomtatott sajtótermékekhez hasonlóan kiterjesztette az alapjogi vé-

delmet és visszautasította korlátozhatatlanságát, továbbá hangsúlyozta, hogy az internet 

mint kommunikációs csatorna az emberi kommunikáció egyre változatosabb formáinak 

lehetőségét teremti meg, amely formák közül egyre több nyilvánvalóan nem sorolható be 

a tömegkommunikáció fogalmi körébe, így ezekre nem irányadók a sajtó szabályozásá-

nál meghatározó szempontok. A magáncélú közlések, honlapok, blogok, közösségi por-

tálok stb. nem kezelhetők együtt a tömegek tájékoztatását vagy szórakoztatását célzó in-

ternetes újságokkal, hírportálokkal. Ezt követően a 19/2014. (V. 30.) AB határozatban az 

Alkotmánybíróság elvi éllel rögzítette, hogy az internet nem jogmentes terület, az inter-

netes kommunikációban tanúsított emberi magatartások és formák a jogi szabályozás tár-

gyát képezhetik. Alkotmányossági szempontból tehát az interneten zajló nyilvános kom-

munikációban érvényesítendők az Alaptörvényben rögzített alapvető jogok és kötelezett-

ségek, továbbá nem vonható kétségbe ugyanis, hogy a blog és a komment is közlésnek 

minősül, és mint ilyen az Alaptörvény IX. cikk védelmi körébe esik. Az Alkotmánybíró-

ság tovább elemezte az egyes internetes fórumok, weboldalak közti különbségeket és ki-

fejtette, hogy jelentős különbség van az internetes oldal üzemeltetője által szerkesztett, 

és ekként tartalmi egységet alkotó (tartalom)szolgáltatás, valamint a közösségi oldalak és 

 
499  Merkovity, 2018: 14. 
500  Bartóki-Gönczy, 2018: 41. 
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a tisztán véleményoldalak között. Ez utóbbiaknak nincs szerkesztőjük, és ezért nem is 

lépnek fel tájékoztatási igénnyel: céljuk az internetes közösségbe tartozók közötti eszme-

csere, és a kommunikáció lehetőségének biztosítása. Ezek vagy csak a közösségbe tarto-

zók számára érhetők el, vagy ettől függetlenül világosan nem alkotnak egységet, és lé-

nyegük szerint senki nem szerkeszti őket. Ahogyan tehát az Alkotmánybíróság is egyér-

telműen elhatárolta a közösségi platformokat az egyéb weboldalaktól, a felhasználók is 

más módon, a social media platformok sajátos funkcióinak ismeretében tekintenek ezekre 

a fórumokra és használják őket egyre nagyobb „szabadsággal”. 

A social media platformok életünk egyre több szegmensében, ezzel párhuzamosan 

pedig egyre több piacon jutnak tehát szerephez, ezen szolgáltatások eredeti célja, 

vagyis az online kapcsolattartás más személyekkel, jelentős mértékben átalakult. A fel-

használók – az oldalak alapvető funkciójából kiindulva – interakcióba kerülnek egy-

mással, így követhetnek el jogsértéseket egymással, vagy az adott kommunikációban 

részt nem vevő, annak tárgyát képező személlyel szemben, illetve akár tehetnek jog-

nyilatkozatokat is, továbbá maguk közösségi médiát biztosító szolgáltatók is képesek 

jogsértés megvalósítására. Ezen jogkérdések számos közjogi és magánjogi vonzattal 

rendelkezhetnek, a személyiségi jogsértésektől a büntetőjogi felelősséget maguk után 

vonó, a fogyasztóvédelmi, versenyjogi, munkajogi, adatvédelmi, szellemi tulajdont, 

emberi jogokat érintő stb. esetekig. Ezen tág spektrum egyik oka, hogy a klasszikus 

kapcsolattartási, kommunikációs funkció mellett – a nyilvánossággal és a civil társada-

lommal kapcsolatos eszmék mentén megfogalmazva – az új médiumok alkalmasak a 

magántér és az állami tevékenység tartománya közötti civil társadalmi tér betölté-

sére.501 Emellett gazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bírnak, vagyis a kö-

zösségi portálok a magáncélú közlések mellett a közérdeklődésre számot tartó, valamint 

közéleti információk megosztására, terjesztésére is alkalmasak, és ezáltal a magánjog 

és a közjog legtöbb területét képesek érinteni, sok esetben kontrollálhatatlan, követhe-

tetlen módon elkövetett jogsértésekkel. Ahogyan a Régiók Európai Bizottsága megfo-

galmazta „a tömeges használatnak, a felelősségvállalás hiányának és az anonimitás-

nak az összekapcsolódása a közösségi felületeken az információátadás hitelességét ed-

dig garantálni hivatott gyakorlatok, szabályok, jogi biztosítékok és szokások megsérté-

séhez vezetett”.502 A jogi szabályozás sok szempontból nem képes lekövetni az újon-

nan felmerülő, közösségi portálokhoz kapcsolódó kérdéseket, problémákat, így a tar-

talom „jogellenességét” elsősorban a szolgáltató vizsgálja az általa kialakított fel-

használási feltételekben vagy általános szerződési feltételekben megszabott sajátos, 

az egyes államok jogi rezsimjeitől független szabályrendszer alapján,503 melyek jogi 

szempontú megítélése önmagában kérdéses, hiszen ezek a platformok az ellenőrzést, 

 
501  Iványi, 2014. 
502  A Régiók Európai Bizottságának (2019/C 168/04) véleménye az európai megközelítésről az online 

dezinformáció kezelésére. 
503  Németh, 2019: 4. 
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szűrést elsősorban üzleti megfontolásaik alapján végzik504. Emellett pedig a szólás-

szabadság egyfajta sajátos elmélete alapján hoznak döntést a tartalmakról: egyszerre 

kívánnak minél többek számára nyílt és vonzó platform lenni, és elkerülni azt, hogy 

felhasználóikat sérelem érje, vagy azok aktivitása mások kommunikációjára tekintet-

tel csökkenjen.505  

Nem az a kérdés tehát, hogy kell-e szabályozni az internetet és azon belül a közös-

ségi oldalakat, hanem az, hogy a magánszféra felhasználók általi önkéntes korlátozá-

sára, a nyilvánosság gyakorlatilag határok nélküli mivoltára, valamint a social media 

platformokon elképesztő sebességgel terjedő tartalmakra tekintettel hogyan lehet kiala-

kítani egy olyan állapotot, hogy ezek a platformok a lehető legnagyobb mértékben já-

ruljanak hozzá a demokratikus nyilvánosság működéséhez, és ezzel párhuzamosan a 

jogsértések esetén szükséges jogi válaszreakciókat kellő gyorsasággal és hatékonyság-

gal lehessen megtenni.  

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

(hírek, álhírek, kommentek stb.) 

A közösségi média használatával egyre elterjedtebbé váltak, válnak a személyiségi jog-

sértések, így más személy személyiségi jogainak, különösen jó hírnevének, becsületének, 

névhasználati jogának megsértése, valamint a képmással és a hangfelvétellel való visz-

szaélések is. A közösségi oldalak a tájékoztatás és az információszerzés kitüntetett fon-

tosságú eszközévé váltak, kiemelt szerepük van a véleményformálásban és a vélemény-

nyilvánításban. A közlés, a  véleménynyilvánítás a közösségimédia-felületen megvaló-

sulhat az adott felhasználó által tett bejegyzésben (posztban), kommentben (hozzászólás-

ban), más felhasználó oldalán tett vagy feltöltött fényképhez fűzött kommentben, mely-

nek tartalmáért a profil fenntartója a következetes bírói gyakorlat506 szerint helytállni tar-

tozik, valamint személyiségi jogot sértő online tartalmak további megosztása révén, 

ugyanis a közösségi oldalak regisztrált felhasználói sokkal szabadabban töltenek fel ké-

peket, osztanak meg egy-egy posztot, vagy meggondolatlanabbul fogalmaznak, mivel a 

címzett nincs közvetlenül jelen, úgy, mint egy személyes beszélgetés során.507  

Ahhoz, hogy az érintett személyiségi jogok megsértését tipizálhassuk, érdemes tisz-

tázni, hogy mit nevezünk tényállításnak, és mit véleménynyilvánításnak. Vélemény-

nyilvánításnál egy szubjektív értékítéletről beszélhetünk, véleményét ugyanis bárki 

szabadon közölheti. A tényállításnál egy objektív állításról beszélhetünk, amely már 

alkalmas lehet a személyiségi jogok megsértésére. Ha a tény alkalmas a személyiségi 

 
504  Láncos, 2016: 10. 
505  Koltay, 2019b: 45. 
506  Kúria Pfv. IV. 20.794/2016. 
507  Személyiségi jogsértések a közösségi médiában. https://jogaszvilag.hu/szemelyisegi-jogsertesek-a-

kozossegi-mediaban/ (2020. 04. 27.). 

https://jogaszvilag.hu/szemelyisegi-jogsertesek-a-kozossegi-mediaban/
https://jogaszvilag.hu/szemelyisegi-jogsertesek-a-kozossegi-mediaban/
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jogok megsértésére, és aki a tényt állítja az tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az 

valótlan, akkor a felelősségre vonás lehetősége fennáll. 

A közösségi oldalakon egy adott jogsértés észlelése esetén kérhetjük a sérelmezett 

fénykép, tartalom, komment közösségi oldalról történő eltávolítását az adott tartalom-

szolgáltató felé történő értesítés-eltávolítási eljárás útján (notice and take down). A Ptk. 

alapján, akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján – az elévülési 

időn belül – az eset körülményeihez képest követelheti a jogsértés megtörténtének bí-

rósági megállapítását, a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsér-

téstől. Kérheti továbbá, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson 

saját költségén megfelelő nyilvánosságot, a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsér-

tést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését 

vagy jogsértő mivoltától való megfosztását, és azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a 

jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabá-

lyai szerint. A fentieken túl, aki személyiségi jogainak megsértéséből eredően kárt 

szenved, a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a 

jogsértőtől kárának megtérítését, továbbá sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni 

sérelemért. A személyiségvédelem polgári jogi eszköztára az egyensúly helyreállítá-

sára törekszik, nem csupán vagyoni jellegű elégtételt, hanem erkölcsi reparációt is meg-

valósítva.508 A személyiségi jog általános védelmébe tartozik különösen a magán- és 

családi élet, az otthon, a másokkal való (bármilyen eszközzel történő) kapcsolattartás 

és a jó hírnév tiszteletben tartásához való jog509. Ezeken felül a Ptk. még számos, ún. 

nevesített személyiségi jogot felsorol, és – az alábbiakban ismertetettek szerint – védelem 

alá helyez.510  

Sajátosan alakul a jogsértő kommentekért fennálló felelősség, mivel Magyarorszá-

gon nincs külön, speciális jogi szabályozás a kommentelés jogi vonatkozásainak ren-

dezésére. Az Alkotmánybíróság 19/2014. (V. 30.) AB határozatában511 foglalkozott a 

kommentelés alkotmányossági szempontú megítélésével. Az Alkotmánybíróság szerint 

 
508  Bakos – Kovács, 2018: 39. 
509  Ptk. 2:42. §-a szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között 

személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való – bármilyen mó-

don, illetve eszközzel történő – kapcsolattartás és a jó hírnév tiszteletben tartásához a jogát szabadon 

érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja. 
510  A Ptk. példálózó jelleggel a következő személyiségi jogokat nevesíti: az emberi méltóság védelmét, 

az élet, a testi épség és az egészség védelmét, a személyes szabadság, a magánélet és a magánlakás 

védelmét, a személy hátrányos megkülönböztetését, a becsület és a jó hírnév védelmét, a magánti-

tokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot, a névviseléshez való jogot, a képmáshoz és a 

hangfelvételhez való jogot, valamint személyiségi jognak minősül az elhunyt személy hozzátartozóit 

megillető kegyeleti jog is. A nevesített személyiségi jogok nagy részét érintheti a közösségi médiá-

ban való megjelenés. 
511  http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/4E4D071867671629C1257B0C00212E7F?OpenDocu-

ment (2020. 04. 30.). 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/4E4D071867671629C1257B0C00212E7F?OpenDocument
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/4E4D071867671629C1257B0C00212E7F?OpenDocument
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a „moderálás nem vezet feltétlenül a felelősségtől való mentesülésre: a moderált kom-

ment, ha jogsértő, ugyanolyan jogi következménnyel jár, mintha nem lett volna mode-

rálva (előzetesen vagy utólag ellenőrizve). A jogsértés bekövetkezése után minden kom-

mentet közlő oldal helyzete azonos. A kommentek moderálása nem mentesít a jogsértő 

közlésért való felelősség vagy a helytállás kötelezettsége alól.” (indokolás [64] pont). 

A kommentelő személyt az internetes anonimitás miatt nehéz, sőt adott esetben lehe-

tetlen azonosítani, így amennyiben a portál üzemeltetőjét nem lehetne felelősségre 

vonni, akkor a sértett jogorvoslati eszköz nélkül maradna.512 

A magyar jogrendszer a bírósági gyakorlat alapján a kommenteket híresztelésnek, 

azaz mástól származó információ továbbadásának tekinti.513 Ha az információ jogsértő, 

a továbbadó – komment esetében a honlap tartalomszolgáltatója – is felelős érte, a 

szerző azonosítása nélkül pedig kizárólag ő felelhet. A híresztelés a Ptk.-ban a jó hírnév 

megsértésénél szerepel. A híresztelés valamely – jellemzően valótlan tényállítást hor-

dozó – információ továbbadásával valósulhat meg, így tevőleges, aktív magatartást fel-

tételez a tartalomszolgáltató részéről. Az előzetesen nem moderált kommentek eseté-

ben ilyen tevőleges magatartást a tartalomszolgáltató nem tanúsít. Ha viszont van elő-

zetes moderálás, akkor megvalósulhat a tevőleges magatartás, így elhárulhat az akadály 

a híresztelés útján megvalósuló jogsértés megállapítása elől.  

A bírósági gyakorlat alapján a közösségimédia-platform szolgáltatója akkor tartozik 

felelősséggel a honlapjára mások által feltöltött kommentek jó hírnevet sértő tartalmá-

ért, ha az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul nem intézkedik a jogsértő 

tartalom eltávolításáról, vagyis lényegében a közvetítő szolgáltatóra vonatkozó felelős-

ség szabályai alapján kell megítélni a közösségimédia-platform felelősségét. Tehát ha 

a tartalomszolgáltató kérésére a közösségimédia-platform üzemetetője leveszi a vitatott 

tartalmat, akkor mentesül a felelősség alól, ha pedig elutasítja a kérés teljesítését, azaz 

nem veszi le, akkor jogsértő tartalom megállapítása esetén felelős a jogsértésért.  

A legtöbb személyiségi jog megsértésének büntetőjogi következményei is lehetnek 

a polgári jogi jogkövetkezmények mellett (pl. becsületsértés, rágalmazás, kegyeletsér-

tés, levéltitok megsértése). 

Új jelenség az álhírek (fake news) feltűnése és terjedése. Ezek a tartalmak bár meg-

jelennek nyomtatott kiadványokban és a lineáris médiaszolgáltatók műsoraiban is, 

mégis leginkább az online nyilvánosság egyes felületeire jellemzők. A tudatosan valót-

lan tartalmak az online nyilvánosságban különböző formában lelhetők fel, legtipiku-

sabb a kamuhír (olyan hírnek álcázott tartalom, amely szándékosan valótlan tartalmú, 

célja a megtévesztés), valamint a kattintásvadász kamuoldal (népszerű, látogatott olda-

lak nevével, webcímével visszaélő oldal, mely hatalmas kattintási statisztikát generál, 

 
512  Gurzó, 2019: 41. 
513  Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and index.hu Zrt. v. Hungary, no. 22947/13, 2016. február 

6-ai ítélet, 26., 42. bek.; új Ptk. 2:45. § (2) bek. 
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amelyet a piac reklámelhelyezés formájában honorál).514 A hamis hírekkel szembeni 

hatékony jogi fellépés szinte lehetetlen. A fellépés első szóba jöhető eszközét jelenti a 

szólásszabadság legitim korlátainak megfelelő alkalmazása. Az európai jogrendszerek 

fellépést engednek a hamis hírekkel szemben (a rágalmazás, a gyűlöletbeszéd vagy a 

rémhírterjesztés tilalma alapján), a tárhelyszolgáltatói felelősség miatt a platformok pe-

dig kötelezhetők a náluk kifogásolt jogsértő tartalmak eltávolítására, de ezen eszközök 

önmagukban aligha alkalmasak a helyzet megnyugtató kezelésére.515 

 

3.1. Képmásvédelem 

A képmáshoz és hangfelvételhez való jog megsértése talán az egyik legszélesebb tár-

háza a közösségi médiában megvalósuló jogsértéseknek, mivel napjainkban a digitá-

lis rögzítés technológiájának fejlődésével fényképek, hangfelvételek milliói kerülnek 

fel és maradnak is fent – a mindennapok során akár ellenőrizetlenül is – a világhálón. 

Az internet világának anonimitása az eddigieknél lényegesen jelentősebb visszaélé-

sekre ad lehetőségeket, ideértve a más személyekről készült felvételekkel való vissza-

élést is. Ugyanakkor a tájékoztatás iránti igény is változik: a közvélemény – a techno-

lógiai fejlődést követve – természetes igénnyel lép fel a változatos, időszerű, olykor 

azonnali, fényképekkel, mozgóképekkel, hangfelvételekkel alátámasztott anyagokért. 

Mindezekre tekintettel az internetes sajtótermékek rohamszintű terjedése, a technológia 

gyors fejlődése különösen fontossá teszi a képmáshoz való jogra vonatkozó szabályo-

zást, mint nevesített személyiségi jogok egyikét.516  

A Ptk. a képmás és hangfelvétel védelmének személyiségi jogi oldalát, magánjogi 

oltalmát szabályozza. A Ptk. korábbi szabályozásának a középpontjában a felvétel nyil-

vánosságra hozatala állt. Az új Ptk. alapján a képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez 

is – a nyilvánosságra hozatallal azonosan – szükséges az érintett hozzájárulása, amely 

nem jelenti egyben a felhasználás engedélyezését is, vagyis egy hozzájárulással elké-

szített képet sem lehet automatikusan a közösségi portálon felhasználni, hozzáférhetővé 

tenni vagy nyilvánosságra hozni. A képfelvétel közösségi portálra történő feltöltése és 

megosztása – főszabály szerint – nyilvánosságra hozatalnak minősül, hiszen a képfel-

vétel több ember számára válik elérhetővé és megtekinthetővé. Ugyanakkor nem hagy-

ható figyelmen kívül a közösségi portálok működése tekintetében a magánszféra és a 

nyilvánosság határvonalának elmosódása, a biztonsági beállítások kezelésének kér-

dése, amely minden esetben megköveteli az eset összes körülményének a vizsgálatát. 

 
514  Klein, 2018b: 47. 
515  Koltay, 2019b: 33–34. 
516  http://civilhirugynokseg.hu/wp-content/uploads/2015/07/Szem%C3%A9lyis%C3%A9gi-jogok-% 

C3%A9s-sajt%C3%B3szabads%C3%A1g_Szerk_-Bodrogi_K%C3%A1rp%C3%A1ti_CC40.pdf 

(2020. 04. 25.). 

http://civilhirugynokseg.hu/wp-content/uploads/2015/07/Szem%C3%A9lyis%C3%A9gi-jogok-%C3%A9s-sajt%C3%B3szabads%C3%A1g_Szerk_-Bodrogi_K%C3%A1rp%C3%A1ti_CC40.pdf
http://civilhirugynokseg.hu/wp-content/uploads/2015/07/Szem%C3%A9lyis%C3%A9gi-jogok-%C3%A9s-sajt%C3%B3szabads%C3%A1g_Szerk_-Bodrogi_K%C3%A1rp%C3%A1ti_CC40.pdf
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Vizsgálni kell tehát, hogy az adott fénykép továbbítására privát üzenetben kerül-e sor 

vagy több ismerős között, esetleg nagy nyilvánosság előtt kerül megosztásra.  

A képmással vagy hangfelvétellel kapcsolatos személyiségi jogok csak az embert 

illethetik meg, a képmáshoz fűződő jog a természetes személy külső megnyilvánulását, 

megjelenését védi, hatóköre azonban nem terjed ki a személy tulajdonában álló ingó-

ságokról vagy ingatlanokról készített képfelvételekre, ebből fakadóan azok közösségi 

portálon történő megosztására sem.  

Sajátos esetnek tekinthető a közösségi oldalakon megosztott gyermekfotók kérdés-

köre. A törvényi szabályozás mind a képfelvétel elkészítéséhez, mind a felhasználáshoz 

megköveteli az érintett hozzájárulását. Az Ekertv. kiemelt védelemben részesíti a kis-

korúak személyiségi jogait. Az a kiskorú, akinek személyiségi jogát a szolgáltató által 

hozzáférhetővé tett információ a megítélése szerint sérti, vagy a kiskorú törvényes kép-

viselője, akár ajánlott postai küldeményben is felhívhatja a tárhelyszolgáltatót a kiskorú 

jogosult személyiségi jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítés-eltá-

volítási eljárást a kiskorúak esetén az Ekertv.-ben foglalt általános szabályokhoz képest 

szigorúbb szabályok alapján kell lefolytatni. Ha a szolgáltató nem tesz eleget e szigo-

rúbb szabályok alapján az eltávolítási kötelezettségeinek, vagy elutasítja a kérelmet, a 

kiskorú jogosult vagy a törvényes képviselője a kiskorú személyiségi jogai vélelmezett 

megsértése miatt a Kerekasztalhoz fordulhat.517 

Kivételt képez továbbá az általános szabály alól a tömegfelvétel és a nyilvános köz-

életi szereplés esete, mivel a képek és hangok bizonyos fokú szabad felhasználása nél-

kül a modern tömegtájékoztatás egyszerűen nem létezhetne. Ezért a közéleti szereplők 

esetén képmás- és hangfelvételek felhasználásának körében indokolt bizonyos kivéte-

leket teremteni, ahol is mellőzhető az érintett hozzájárulása. A bírói gyakorlat alakította 

ki a közéleti szereplés fogalmi határait, a Ptk. nem ad normatív meghatározást. A köz-

életi szereplő engedélye nem szükséges sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak nyil-

vánosságra hozatalához. A nyilvános közélet eseményein, rendezvényein részt vevő 

közéleti szereplők hangja szabadon rögzíthető, képeik felhasználhatók. Ugyanakkor a 

közéleti szereplők közel sem minden megnyilvánulása közéleti szereplés, tehát magán-

életük „képileg” sem lehetséges. Ha egy közéleti szereplő magánemberként jelenik 

meg a nyilvánosság előtt, pl. egy üzletben vásárol, úgy felvétel csak a hozzájárulásával 

készülhet róla és kerülhet fel a közösségi oldalakra. 

 

3.2. Jó hírnév védelme 

A hírnévvédelem általános szabályai a közösségimédia-platformokon is érvényesül-

nek. Értelemszerűen a közügyek megvitatása széles körű szabadságot élvez e fórumo-

kon is, azonban nincs szerkesztői kontroll a közlések felett, ezért a rágalmazás veszélye 

is jócskán megnő. A közösségi médiában használt és a platformok jellegzetességei által 

 
517  Ekertv. 13. § (13)–(15) bek. 
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is formált nyelvezet, a kommunikáció új módjai (like, megosztás, hashtaggel való kon-

textusba helyezés stb.) a hírnévvédelem szabályainak alkalmazását is megnehezítik, és 

szükségessé teszik megfelelő, a platformra adaptált újraértelmezését. 

A tradicionális hírnévvédelem és a tárhelyszolgáltatók kötelezettségeire vonatkozó 

szabályok párhuzamosan érvényesülnek, és akár össze is ütközhetnek egymással.518  

A platform nem válik tartalomszolgáltatóvá azáltal, hogy ellenőrzi a felhasználók által 

feltöltött tartalmat, és adott esetben ennek nyomán megtagadja a vizsgált tartalom törlé-

sét, azaz magatartása nem teljes egészében passzív a hivatkozott sérelem tekintetében. 

Az immunitás nemcsak a platformra, hanem a felhasználókra is kiterjedhet, amennyiben 

nem maguk tesznek közzé rágalmazó tartalmat, hanem mások sérelmes véleményét to-

vábbítják (a Twitteren retweetelik vagy a Facebookon megosztják). A szabály ugyanis a 

felhasználót is védi, nem csak a platform szolgáltatóját. 

A felhasználók egymás közti jogvitáira nem vonatkozik különös felelősségi szabály, 

de a rágalmazási jog szabályai nem alkalmazhatók maradéktalanul a social medián ke-

resztüli társalgásokra, vitákra. 519  

A Ptk. szerint a jó hírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre 

vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis 

színben tüntet fel.520 A jó hírnév megsértésére híresztelés útján is sor kerülhet, amelyre 

figyelemmel elfogadott a bírósági gyakorlatban, hogy a másoktól származó információ, 

tartalom közlése sem mentesít a személyiségi jogsértés miatti felelősség alól, így más 

személy posztjának megosztása is sértheti a jó hírnévhez való jogot. A jogsértés meg-

állapítható abban az esetben is, ha a jogsértő poszt saját profiloldalunkon való megosz-

tás útján csak néhány száz emberhez vagy egy zárt csoportban való megosztás útján 

több tízezer emberhez is eljut, a megosztás helye a kár bizonyítása esetén legfeljebb 

csak a sértettet megillető kártérítés mértékét befolyásolhatja.521 

A jó hírnév védelme a természetes és a jogi személyeket egyaránt megilleti. Meg-

sértése a felróhatóságra, jó- vagy rosszhiszeműségre tekintet nélkül is megállapítható. 

A személyre vonatkozó, objektíve valótlan tényállítást kifejező közlés csak akkor minő-

sül jogsértésnek, ha a közmegítélés szerint a tényállítás alkalmas arra, hogy a sértett tár-

sadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja. Az elbírálás szempontja tehát nem a sértett 

érzékenysége, hanem a közfelfogás. Ugyanakkor a hírnévrontás nem „eredmény-delik-

tum”, azaz megvalósulásához nincs szükség arra, hogy a hátrányos eredmény, a sértett 

társadalmi megítélésének negatív változása ténylegesen be is következzék, elég, ha arra 

objektíve alkalmas a hírnévrontó valótlan közlés. 

 

 
518  Koltay, 2019b: 22. 
519  Koltay, 2019b: 24. 
520  Ptk. 2:45. § (2) bek. 
521  Pf. 20828/2016/3.  
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3.3. Becsület védelme 

A véleménynyilvánítás alapjoga csak felelősséggel gyakorolható, így nem terjed ki a 

becsületsértésre alkalmas, valótlan tények közlésére, az indokolatlanul bántó, megalázó 

véleménynyilvánításra. Ennek fényében a Ptk. is kifejezetten kimondja, hogy a becsület 

megsértését jelenti különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos befo-

lyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás, 

amely mind az offline, mind az online világban az emberi becsület sérelmét eredmé-

nyezheti. A kifejtett véleménynek minden esetben tekintettel kell lennie más jogalany 

személyiségi jogaira: ez kell, hogy jelentse azt a határt, amelyet a kinyilvánítás során 

figyelembe kell venni. 

A másik ember becsületéről vagy becsületének hiányáról tett megállapítás lényegét 

tekintve értékítélet.  

Mások személyét minősítő értékítéletek kifejezésre juthatnak szóbeli, írásbeli for-

mában, ritkábban az emberi gondolatközlésre alkalmas bármilyen más módon, például 

cselekvéssel, rajzzal, ábrával, plasztikával. A véleménynyilvánítás szabadságából fa-

kadóan a negatív értékítélet, a bírálat önmagában nem tekinthető jogsértő tartalomnak. 

Ez akkor is igaz, ha a vélemény az érintettre sérelmes, és azzal nem is mindenki ért 

egyet. Jogellenessé – becsületsértővé – csak akkor válik, ha a bíráló túllépi a szabad 

véleménynyilvánítás határait.  

A becsület megsértését a polgári jog mellett természetesen a büntetőjog és a sza-

bálysértési jog is szankcionálja. A büntetőjog a rágalmazás, a becsület csorbítására al-

kalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítését, illetve ezek nyilvánosságra hozatalát, 

valamint a becsületsértés tényállásait nevesíti522. 

 

3.4. Emberi méltóság védelme 

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 

méltósághoz.523 Az emberi méltóságot sértik az olyan magatartások, amelyek megkér-

dőjelezik a jogosult emberi mivoltát, illetve elmulasztják, megtagadják azt a minimális 

és kötelező tiszteletet, amely az embert pusztán emberi minősége alapján megilleti.524 

A rosszul megválasztott szavak, üzenetek sérthetik az emberi méltóságot (és a becsü-

letet és a jó hírnevet is). E körben kiemelendő, hogy a becsület és jó hírnév védelmének 

jogával gyakran konkurál a véleménynyilvánítás Alaptörvényben is rögzített joga.  

Abból következően, hogy az emberi méltóság számos más (alap)jog „anyajoga”, e 

jog sérelme általában valamely konkrétabb jogsérelem vonatkozásában – például jó 

hírnév megsértése – merül fel.  

 
522  Btk. 226. §, 226/A. §, 226/B. § és 227. §. 
523  Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség II. cikk. 
524  Vékás – Gárdos, 2018. 
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3.5. Magánélet védelme 

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 sé-

relmével.525 

A technológiai fejlődés, a digitalizáció és a médianyilvánosság növekedése követ-

keztében az egyén magánszférájának védelme olyan új kihívásokkal néz szembe, ame-

lyekre a szabályozásnak is reagálnia kell; a digitális korban a magánélet védelme már 

nemcsak az intim szférára, hanem egy tágabb értelemben vett magánszférára, az egyén 

családi életére, otthonára, kapcsolattartására is kiterjed. 

Az utóbbi időben az állami beavatkozástól ritkán fenyegetett gondolatszabadság 

egyértelműen veszélybe került az új platformok működése következtében. A gondolat-

szabadság lényege, hogy mindenki maga választhassa meg meggyőződését, szabadon 

alakíthassa ki véleményét a rendelkezésre álló információk alapján. Így a jog a magánélet 

zavartalanságához, a vallásszabadsághoz és a szólásszabadsághoz is kötődik. A közös-

ségimédia-platformok azonban a magánszféra e vetületét kevéssé tartják tiszteletben. 

Üzleti modelljük a platformokon megjelenő hirdetések célzott terjesztésére épül, ami-

hez ismerni kell a felhasználókat. Ez nemcsak az általuk megosztott, közzétett infor-

mációkra vonatkozik, amiből a célzott hirdetést lehetővé tevő profiljuk kirajzolódik, 

hanem a felhasználó személyére szabott, célzott reklám megjelenítésére is.526 

A gondolatok nemcsak kitalálhatók, hanem a figyelemfelkeltés által befolyásolha-

tók, irányíthatók is, ezáltal csorbul a felhasználó teljes döntési szabadsága, hiszen minél 

több információ áll róla rendelkezésre, minél pontosabb a platform által ismert profilja 

és minél jobban célzott a neki szóló hirdetés, annál inkább fennáll ennek lehetősége.  

Rendkívül aggályos, hogy az adatgyűjtés a nem közölt, gondolat formájában maradó 

véleményekre is kiterjedhet; ennek példája az el nem küldött, ki nem posztolt üzenetek, 

tartalmak elemzésének bevonása a felhasználó profiljának összeállításába. Így az el 

nem küldött üzenet sem marad teljesen titokban, ami az offline világban pedig általában 

magától értetődő. A felhasználók túlnyomó többsége azonban különösebb aggály nél-

kül adja át személyes adatai kezelésének lehetőségét a platformok szolgáltatóinak.527 

A magánélethez való jog biztosítja az egyén részére azt a jogot, hogy a rá vonatkozó 

információk, adatok felett rendelkezhessen, megmutathassa magát a külvilágnak, vagy 

saját személyének azt a részét, amelyet nyilvánosságra szeretne hozni. A közösségimé-

dia-felületen a privát szféra határait a személyiségprofil informatikai jellegű profil- és 

adatvédelmi-biztonsági beállításai adják, amelyek publicitási fokát a felhasználó maga 

korlátozhatja. A tudatos felhasználói magatartás és az egyén önvédelmi kötelezettsége 

 
525  Alaptörvény VI. cikk. 
526  Koltay, 2019b: 25. 
527  Koltay, 2019b: 25–26. 
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megkövetelik, hogy a felhasználó megfelelően gondoskodjon privát szférája védelmé-

ről, amely követelményt a közösségi portálok informatikai rendszere többszörösen tá-

mogat figyelmeztető jelzések felugrásával.528 

A magánszférával kapcsolatos problémák kezelése – például a bizalmas informá-

ciók közzététele, a képmással való visszaélés – a közösségi médiában hasonlóan alakul, 

mint a hírnévvédelem esetében, a magánélet védelmét biztosító eszközök, kártérítési 

tényállások vagy Ptk.-beli rendelkezések alkalmazandók a felhasználók egymás közötti 

jogvitáira. 

 

3.6. Adatvédelem és titokvédelem, az adatmenedzselés piaca, az internet profilal-
kotási rendszere, a felhasználói adatok rendszerezése 

A személyes adatok védelme a digitális ökoszisztéma szabályozásának kulcskérdése. 

Egyfelől a személyes adatok egyre hatékonyabb feldolgozása, a digitális adatok alapján 

létrehozott felhasználói profilok jelentik az alapját a digitális médiavállalatok bevéte-

leinek: a hagyományos médiával szemben a digitális térben nem a lehető legnagyobb 

tömeg elérése jelenti a bevételszerzés fő tényezőjét, hanem a hirdetési üzenet lehető 

legpontosabb személyre szabása. Másfelől azonban az is kockázatává vált az adatkeze-

lésnek, hogy a felhasználó helyett átláthatatlan algoritmusok hoznak döntéseket a fel-

használói adatok alapján.529  

Az adatbányászati módszerek segítségével a strukturált, gyakran adatbázisokban tá-

rolt adatokból nyerhetők ki különböző összefüggések. A profilalkotás egy vagy több, 

összekapcsolt adatbázisban szereplő adatok közötti összefüggések azonosítása és konk-

rét csoportokra vagy személyekre történő értelmezése, amely alapján olyan kategóriák 

jönnek létre, amelyek azonos tulajdonságokkal rendelkeznek. A profil ezáltal további 

hasonló profillal rendelkező személyeket azonosít vagy azonosíthat, amelyekből pedig 

olyan csoportok hozhatók létre, amelyben a hasonló profillal rendelkező személyek 

meghatározott szempontok szerint összerendezettek.530 

A technológiai cégek személyes adatállománya olyan, akár pénzügyi mutatókkal is 

kifejezhető érték, amely döntő mértékben meghatározza egy adott vállalat üzleti lehe-

tőségeit és eredményeit, és amelyet ma már e vállalatok piaci erejének versenyjogi ér-

tékeléséből sem lehet kihagyni. Azok a vállalkozások, amelyek minél több adatot tud-

nak minél hatékonyabb módszerekkel „kitermelni”, komoly versenyelőnyre tesznek 

szert az erre nem képes cégekkel szemben. 

A közösségi platformok az internet olyan terei, ahol a felhasználók profilokat hoz-

hatnak létre, és a profilokat más profilokkal is összekapcsolhatják, hogy egy szociális 

hálózatot hozzanak létre. A közösségi platformok számos alapvető jellemzője közös: a 

 
528  Bakos – Kovács, 2018: 40. 
529  Polyák, 2020: 11. 
530  Pataki – Szőke, 2020a: 75. 
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felhasználók profilt készítenek a webhelyen, amely olyan személyes információkat 

szolgáltat róluk, amelyek segítik őket abban, hogy más felhasználók megtalálják őket, 

kapcsolatba lépjenek velük, majd e felhasználók szociális hálójához kapcsolódjanak. 

Továbbá, a legtöbb platformhoz bárki, bármilyen előzetes felkészülés vagy speciális 

tudás nélkül csatlakozhat, miközben az ismeretségi kapcsolatok létrehozásához a plat-

form jellegétől függően kölcsönös felhasználói hozzájárulás szükséges. Végül, a szol-

gáltatáshoz való csatlakozáskor az új felhasználókat általában felkérik vagy kötelezik, 

hogy számos személyes adatot adjanak meg, amelyek a kétirányú, társadalmi, azaz fel-

használók közötti elemzésnek szolgáltatnak alapot. 

A felhasználók jelentős része előtt ismeretes az adatvédelmi beállítások módosításá-

nak lehetősége, mint adatvédelmi eszköz, azonban kis hányaduk alkalmazza is ezeket.  

Az online személyiségprofilokhoz alapvetően főként az alábbi forrásokból származó 

adatok használhatók: 

1. A felhasználó által közvetlenül megadott adatok. A felhasználók jellemzően tuda-

tában vannak az adatok megadásának, és elvileg kontrollt gyakorolhatnak felette.  

2. A felhasználói adatok, vagyis a gyűjtéssel, rendszerezéssel, értékeléssel és köve-

téssel létrejövő adatok. Tipikusan a felhasználók követéséből eredő, pl. böngé-

szési szokásokból, a közösségi oldalon folytatott aktivitásból, levél- és üzenet-

váltásból származó, a felhasználó által létrehozott tartalmakból, a fizikai helyze-

téből vagy az egyre sokasodó szenzorokból származó adatok. Ezen tevékenysé-

get a felhasználók alapvetően nem személyes adatok közléseként élik meg, de a 

profilozás céljából történő felhasználásuk egyre ismertebb a felhasználók között.  

3. Az előbbi adatokból az érintettre levont következtetések. A fenti adatok segítsé-

gével a profilalkotás során új adatok – következtetések – jöhetnek létre, ráadásul 

egyre nagyobb mértékben gépi intelligencia és algoritmusok segítségével. A pro-

filalkotás ezen területe az érintettek számára kevésbé ismert, az algoritmusok 

működési elve, tevékenysége és hatása korántsem transzparens, és nemcsak az 

érintettek, de minden potenciális kontrollt gyakorló szervezet – hatóságok, ér-

dekvédelmi szervezetek – számára is alapvetően átláthatatlan. 

4. Egyéb forrásból származó adatok. Az érintettre más forrásokból származó ada-

tok segítségével is lehet következtetéseket levonni. Ez történhet más hasonló 

mintázatú személyek adataiból, viselkedéséből, de akár teljesen más nyilvános 

adatokból is, mint az egy adott korcsoportra vonatkozó statisztikai adat, vagy az 

egyén fizikai helyéhez kötődő időjárásadat vagy közlekedési adat is.531 

 

2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó a hazai jogban az általános adatvédelmi 

rendelet, azaz a GDPR, amely minden korábbi adatvédelmi szabályozáshoz képest szi-

gorúbb, az adatkezelők felelősségét és elszámoltathatóságát középpontba állító, és az 

 
531  Pataki – Szőke, 2020a: 75, 78–79. 
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érintettek jogosítványait megerősítő jogi norma, amelyet sok szempontból kifejezetten 

a nagy technológiai vállalatok adatkezelésére szabtak. A rendelet szabályainak alkal-

mazását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) kiegészítései szolgálják. Az Infotv. 

felsorolja a törvény azon rendelkezéseit, amelyeket a GDPR hatálya alá tartozó adat-

kezelések esetén alkalmazni kell. Ezek a rendelkezések lényegében kiegészítik a GDPR 

szabályait, ezért az Infotv. hatálya alá eső adatkezelések esetén a GDPR mellett ezeket 

a szabályokat is vizsgálni szükséges. 

A GDPR hatálybalépésével módosultak az Infotv. területi és tárgyi hatályát szabá-

lyozó rendelkezések is. Akkor terjed ki az Infotv. hatálya az ilyen adatkezelésekre, ha 

az adatkezelő tevékenységi központja, vagy az EU-n belüli egyetlen tevékenységi helye 

Magyarországon van, illetve ennek hiányában, ha az adatkezelő, vagy az általa megbí-

zott adatfeldolgozó által végzett adatkezelési művelet Magyarországon tartózkodó sze-

mélyek felé irányuló áruértékesítéshez, vagy szolgáltatásnyújtáshoz, illetve személyek 

magyarországi viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódik. Az előbbiekkel összefüg-

gésben, a közösségi oldalak adatvédelmi szempontú vizsgálata tekintetében is elsődle-

ges a joghatóság kérdése. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 

továbbiakban: NAIH) egyedi ügyben a joghatóság hiányát állapította meg olyan eset-

ben, amikor az adatkezelőnek nincs magyarországi tevékenységi helye és képviselője, 

a közösségi oldalra nem irányadó az Infotv. magyarországi lakóhellyel rendelkező érin-

tettől származó, a NAIH-hoz benyújtott panasz esetén a NAIH a GDPR szerinti „érin-

tett felügyeleti hatóságnak” minősül, ami a fő felügyeleti hatósággal együttműködik és 

információcserét folytat.532 

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport533 automatizált egyedi döntéshoza-

talról és profilozásról szóló iránymutatása534 pedig már a GDPR alkalmazandóvá válása 

előtt konkretizálni igyekezett az adatkezelőkkel szembeni elvárásokat és példákkal mu-

tatta be a követendő jó gyakorlatokat. Az Infotv. 3. § 27. pontja a profilalkotást a 

GDPR-beli definícióhoz hasonlóan az alábbiak szerint határozza meg: „személyes adat 

bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes 

jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi 

 
532  NAIH/2018/2198/2/V számú állásfoglalás, https://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_2018_ 

2198-2_V_Facebook_old.pdf (2020. 05. 02.). 
533  Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján jött létre. A munkacsoport adatvédelem-

mel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanács-

adó szerv. A feladatait a 95/46/EK irányelv 30. cikke és a 2002/58/EK irányelv 15. cikke határozza 

meg. A titkársági feladatokat ellátja: Európai Bizottság, Jogérvényesülési Főigazgatóság, C. Igaz-

gatóság (Alapvető jogok és uniós polgárság), B-1049 Brüsszel, Belgium, MO-59 02/013. sz. iroda. 

Weboldal: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm. 
534  WP251rev.01 Iránymutatás az automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatban a 

2016/679 rendelet alkalmazásához 2018. 

https://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_2018_2198-2_V_Facebook_old.pdf
https://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_2018_2198-2_V_Facebook_old.pdf
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állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, vi-

selkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értéke-

lésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul”. Az Infotv. előírja, hogy a profilalkotás 

alkalmazása esetén annak tényét az adatkezelői nyilvántartásban rögzíteni kell535, vala-

mint az érintettel közölni kell536. Az Infotv. továbbá részletes feltételeket, garanciákat 

tartalmaz a kizárólag automatizált döntésen  – különösen profilalkotáson  – alapuló, az 

érintett személyére vagy jogos érdekeire hátrányos vagy az érintettet jelentős mérték-

ben érintő jogkövetkezményekkel járó döntés meghozatala tekintetében.  

A profilalkotás folyamata gyakran észrevehetetlen a felhasználó számára, nincs 

tudatában és nem tudja felmérni, hogy az adatai rendelkezésre bocsátásának, meg-

szerzésének későbbi hatásai is lehetnek. A szolgáltató számára nehéz a rendkívül ösz-

szetett adatkezelési folyamatai esetén a transzparencia biztosítása úgy, hogy közben 

ne hozzon nyilvánosságra olyan információkat a szigorú üzleti titokként kezelt algo-

ritmusaival kapcsolatban, amelyek az üzleti érdekeit is veszélyeztethetik, továbbá 

ezekről a bonyolult adatkezelési folyamatokról egyértelmű, átlátható, könnyen ért-

hető és a részletes, pontos és felhasználóbarát tájékoztatás kidolgozása sem könnyű 

feladat. Különös tekintettel arra, hogy az sem egyértelmű, hogy az érintett magatar-

tásának követésével, megfigyelésével kapcsolatos adatokat az „érintettől gyűjtött 

adatoknak” kell-e tekinteni, figyelemmel arra, hogy az sokkal inkább az „érintettről” 

gyűjtött adat, mivel az érintett ezekben az esetekben nem szándékoltan oszt meg ma-

gáról adatokat, így a tájékoztatásának fontos funkciója, hogy pontosan tudjon arról, 

hogy mely magatartásával milyen adatok kerülnek az adatkezelők kezelésébe.537 

A médiaszolgáltatások tekintetében az Mttv. előírja, hogy kiskorúak médiaszol-

gáltatók által lineáris vagy lekérhető médiaszolgáltatásban gyűjtött vagy más módon 

generált személyes adatai kereskedelmi céllal – így például közvetlen üzletszerzés, 

profilalkotás és viselkedésalapú célzott reklámozás céljából – nem kezelhetők.538 Ezt 

a szabályt a 2018/1808/EU irányelv videómegosztóplatform-szolgáltatóra vonatkozó 

rendelkezései alapján a folyamatban lévő Ekertv. módosítás kiterjeszti a videómeg-

osztóplatform-szolgáltatókra is azzal, hogy a kiskorúakról gyűjtött vagy más módon 

generált személyes adatok kereskedelmi céllal  – így például közvetlen üzletszerzés, 

profilalkotás és viselkedésalapú célzott reklámozás céljából  – nem kezelhetők. 

 

 
535  Info tv. 25/E. § (1) bekezdés e) pont. 
536  Info tv. 17. § (2) bekezdés g) pont. 
537  Pataki – Szőke, 2020b: 104. 
538  Mttv. 10. § (8) bekezdés, 11. § (2a) bek. 
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4. Közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

Közéleti szereplőnek vagy közszereplőnek az a személy minősül, aki tevékenységével 

vagy nyilvános fellépésével befolyásolja a szűkebben vagy tágabban értelmezett társa-

dalom életét, helyi vagy országos viszonyok alakulását, illetve aki közéleti kérdésekben 

érintettként szerepel. A közszereplői minőség legfontosabb ismérve a közvélemény for-

málásának szándéka. A közszereplőknek a magánszemélyeknél a személyiségi jogok 

megsértése tekintetében többet kell tűrniük azzal, hogy a súlyosan bántó, megalázó vé-

leménynyilvánítást azonban a közszereplő sem köteles tűrni. 

A közszereplők vonatkozásában fontos kitérni az Alkotmánybíróság azon határoza-

tára539, ahol médiaszereplők nyilvánosság előtt zajló vitájában döntött, pontosítva a 

közszereplői minőség szempontjait540. Az Alkotmánybíróság határozatában kiemelte: 

„a megváltozott társadalmi viszonyok, különösen a telekommunikáció terjedése révén 

a közszereplői kör bővülése” figyelhető meg, így olyan személyeknek is lehetősége 

nyílik a közéleti viták aktív alakítójává válni, akik korábban nem tartoztak a közsze-

replők fogalmi körébe. A véleménynyilvánítási szabadság elsősorban a közhatalom bí-

rálatával kapcsolatos véleménynyilvánításokat védi, azonban a közéleti kérdések köre 

szélesebb a szűken értelmezett politikai közléseknél.  

Az Alkotmánybíróság több határozatában is rögzítette, hogy a közszereplőknek na-

gyobb türelmet kell tanúsítaniuk a kritikai megnyilvánulásokkal szemben, hiszen a vé-

leménynyilvánítás szabadsága a demokratikus társadalom egyik alapköve. Viszont e 

tekintetben is elválik egymástól az értékítélet és a tényállítás. Előbbinek főszabály sze-

rint nem lehet büntetőjogi következménye, kivéve, ha tartalma gyalázkodó, az érintett 

személy emberi mivoltának semmibevételével történik és a közszereplők magán- vagy 

családi életével összefüggésben megfogalmazott értékítéletet kifejező véleménynyilvá-

nítások is kívül esnek a szólásszabadság által biztosított büntetőjogi védelmen. A köz-

szereplőket érintően megfogalmazott, a becsület csorbítására alkalmas tényállítások 

körében pedig az Alkotmánybíróság kiemelte, hogy az érintett személy akkor büntet-

hető, ha tudta, hogy a közlése a lényegét tekintve valótlan, vagy azért nem tudta, mert 

a foglalkozása vagy hivatása alapján rá irányadó szabályok szerint a tőle elvárható kellő 

körültekintést elmulasztotta.  

A közszereplői minőség megállapítása mindig egyedi mérlegelés kérdése. Jellem-

zően nem az a meghatározó szempont, hogy az érintettnek mi a státusza, hanem az, 

hogy a közügyeket érintő nyilvános vitában önkéntes elhatározása folytán vált-e a köz-

élet alakítójává. 

A véleménynyilvánítási szabadság gyakorlásával kapcsolatban a legfőbb kihívást a 

közéleti szereplők esetében is az internetes közlések jogi megítélése jelenti. Az internet 

 
539  3145/2018. (V. 7.) AB határozat. 
540  A pontosított közszereplői minőség szempontjai – Az Alkotmánybíróság döntést hozott. https:// 

www.jogiforum.hu/hirek/39164 (2020. 05. 04.). 

https://www.jogiforum.hu/hirek/39164
https://www.jogiforum.hu/hirek/39164
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eddig nem tapasztalt fejlődést hozott a kommunikáció terén. Az egyéni közlések nagy 

részének azonnali eljutását teszi lehetővé a világ szinte bármely pontjára, amely által a 

szabad szólás és tájékozódás lehetősége nagymértékben kiszélesedett és az egyéni vé-

leménykifejezés különösen népszerű fórumává vált a közösségi média, ahol nagyobb a 

kockázata a közlések által mások emberi jogai megsértésének, mint a hagyományos 

médiában. A közszereplőknek másokhoz képest többet kell elviselniük, azonban a tű-

rési kötelezettség foka a közszereplők egyes személyi körei (politikusok, közéleti vita 

egyéb szereplői, többi állami tisztségviselő, bírák, hírességek) esetében eltérő. A köz-

életi szereplők esetében is különbséget kell tenni tényállítások és értékítéletek között. 

Ezek között a legfontosabb különbség, hogy a tényállítások igazságtartalma vizsgál-

ható és bizonyítható, az értékítéletek esetében azonban ez nem lehetséges, ezért ezek-

nek a közléseknek eltérő a megítélése. A valós tényállításokat védi a szólásszabadság, 

azonban a szándékos hazugságok, illetve a bizonyítatlan tények becsületsértő közlése 

már túlmegy a megengedhető kritika határán. Kiemelendő továbbá, hogy nem az a 

meghatározó, hogy az érintett személynek mi a státusza, hanem, hogy a róla alkotott 

vélemény közügyekhez kapcsolódik-e. 

Nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására ahhoz, 

hogy róla például kép- vagy hangfelvételt készítsenek és azt felhasználják. Ha azonban a 

közéleti szereplő közösségi oldalán ismerőseivel olyan képeket oszt meg magáról, amely 

például családi nyaraláson készült, a képek felhasználása már engedélyhez kötött.  

A közéleti szereplők vonatkozásában említhető meg a nem hivatalos rajongói olda-

lak és az ezzel összefüggésben felmerülő kérdések megítélése is. Rögzíthető, hogy 

nem hivatalos rajongói oldalt az adott közszereplő vonatkozásában bárki létrehozhat 

a közösségi média felületén. A rajongói oldalak tekintetében nincs olyan előírás, 

amely engedély beszerzését vagy a névhasználathoz való hozzájárulást követelne 

meg szemben a domainnevek igénylésével. Ugyanakkor a nem hivatalos rajongói ol-

dalak vonatkozásában is irányadó a Kúria döntése541, melynek értelmében a Facebook 

közösségi oldalon a profiloldal létrehozója is felelősséggel tartozik a hozzászólások, 

kommentek tartalmáért. 

Az online térben is, az offline térhez hasonlóan megilleti a közéleti szereplőket a 

személyiségi jogvédelem, ha az értékítélet a személyüket a közügyek vitatása körében 

nem a közéleti tevékenységükkel, hanem magán- vagy családi életükkel kapcsolatban 

érinti, vagy ha valaki súlyosan vagy nyilvánvalóan becsmérli az illető emberi státuszát. 

A közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy magatartással szemben 

tehát a közszereplőket is a magánszemélyekkel azonos védelem illeti meg a Ptk. sze-

mélyiségi jogvédelemre vonatkozó szabályai alapján. Mindezeken túlmenően a fent ki-

fejtettek szerint a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti 

szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi 

 
541  BH 2016. 330. 
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méltóság sérelme nélkül korlátozhatja, azonban az nem járhat a magán- és családi éle-

tének, valamint otthonának sérelmével. E szabályok alkalmazása szempontjából kiemelt 

jelentőséggel bír a kimunkált bírói és alkotmánybírósági gyakorlat, figyelemmel arra, 

hogy a közszereplői minőség megállapítása minden esetben egyedi mérlegelés kérdése.  

 

5. A jogsérelmekért való felelősségi kérdések 

A közösségi média felületein elkövetett jogsértésekért való felelősség, ennek a magyar 

joganyagban történő megjelenése, szabályozása több felosztás szerint vizsgálható. A jogi 

felelősség csoportosítható aszerint, hogy a) milyen jogsértésért áll fenn, hogy b) ki vi-

seli, illetve c) jogágak, szabályozási területek542 szerint. Természetesen a kategóriák 

összefüggnek (például becsületsértésért polgári jogi és szabálysértési vagy büntetőjogi 

felelősség is fennállhat), és más felosztás is kialakítható. 

A közösségi média tekintetében, amikor annak állami szabályozásáról beszélünk, 

két problémát érdemes elkülöníteni: az egyik a felhasználók egymás közötti vitáinak, 

illetve jogi felelősségének megítélése, a másik a platformok jogi felelősségének kér-

dése. A felhasználók egymást az offline világban megszokott módon perelhetik, pél-

dául rágalmazásért vagy a magánélet megsértése miatt, illetve a bevett módon tehetnek 

feljelentést, ha bűncselekmény elkövetésére, például gyűlöletbeszédre vagy erőszakra 

uszításra gyanakszanak. A jogi eljárások ugyanazok, de a közösségi médián keresztül 

történő véleménynyilvánítás módja, formája, hatása és az elért nyilvánosság (így az 

okozott kár vagy előidézett veszély) eltér az offline közlések hasonló paramétereitől, 

ezért a szólásszabadság határainak vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a social media 

platformon zajló kommunikáció sajátosságaira.543  

A platformok felelőssége bonyolult kérdést jelent,  a platform maga nem a jogsértő 

vélemény elsődleges közlője, hanem csak lehetőséget, tárhelyet, nyilvános platformot 

biztosít mások számára a közlésre, maga pedig sorrendbe állítja, megjeleníti a külön-

böző tartalmakat a többi felhasználó számára. Az európai jogi megközelítés szerint a 

tárhelyszolgáltatónak azonban részt kell vennie a jogsértő tartalmak eltávolításában, 

amit ha elmulaszt, felelőssé válik az adott tartalomért. Az állami szabályozás így be-

vonja a megsértett jogok orvoslásának rendszerébe a platformszolgáltatókat is, ame-

lyeknek ezáltal döntést kell hozniuk az érintett tartalom jogszerűsége felől – ezzel a 

jogalkalmazás mintegy vegyesen állami (bírósági) és magánkézbe kerül.544 

Az előbbiekben említett felosztási szempontok közül a felelősséggel terhelt jogala-

nyok (b) pont) szerinti megközelítésben vizsgáljuk a magyar szabályozást, ez a felosz-

tás természetesen azáltal is meghatározott, hogy a jogalany milyen (szolgáltatói) kate-

góriába, ezáltal milyen jogági szabályozás alá esik.  

 
542  Jogágak szerinti csoportosítást követ pl. Németh, 2019: 3–7. 
543  Koltay, 2019b: 14. 
544  Koltay, 2019b: 15. 
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Megemlítendő, hogy a konkrét, jogági felelősség felett, mellett álló alkotmányjogi 

felelősség tekintetében többé-kevésbé egységes az a jogtudományi álláspont, hogy al-

kotmányjogi felelősségről kizárólag erkölcsi-politikai értelemben beszélhetünk, és az 

egyes alapjogokból fakadó, bírósági vagy hatósági eljárásban érvényesíthető jogokat 

az egyes egyéb jogterületek szabályai cizellálják.545 

 

A felhasználók felelőssége: 

A természetes vagy jogi személy felhasználók felelőssége tekintetében a közösségi média 

a jogsértés közegeként, helyszíneként szolgál. A felhasználók felelőssége tekintetében 

irreleváns, hogy a jogsértés a közösségi média felületén vagy az offline világban való-

sul meg, ezért a közösségi média tekintetében nincs speciális jogszabályi előírás a fel-

használó felelősségére, hanem a polgári jog és a büntetőjog általános szabályai szerinti 

felelősségi alakzatok érvényesülnek. 

 

A közösségimédia-platformok felelősségi formái: 

A közösségi portálok sokáig technológiai, a tartalmaknak mindössze felületet nyújtó 

szolgáltatókként tekintettek magukra. Például a Facebook azt hangoztatta, hogy a szol-

gáltatása egy semleges platform, és nincs köze ahhoz, hogy a felhasználói mire és ho-

gyan használják. A platform 2018-ra eljutott odáig, hogy felelősséggel tartozik a nyil-

vánosságnak például a demokráciáért is, hasonlóan a médiához, illetve a kiadókhoz.546 

Az alábbiakban röviden bemutatom az európai uniós szabályokkal harmonizált magyar 

szabályozás vonatkozó főbb szabályait. 

 

a) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a kö-

zösségimédiaplatform-üzemeltetők felelőssége 

Az Ekertv. értelmében a közösségimédia-platformok közvetítő szolgáltatónak, azon 

belül tárhelyszolgáltatónak minősülnek, illetve kiegészítő funkcióik alapján kereső-

szolgáltatónak is minősíthetőek547. Az Ekertv. 7. § (1) bekezdés alapján az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtója („szolgáltató”) felel az általa rendel-

kezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információért. Közösségimédia-plat-

formok esetén ez a saját tartalmaikra vonatkoztatható felelősségi szabály. A közvetítő 

szolgáltatók a más által rendelkezésre bocsátott tartalomért, információért az Ekertv. 

8–11. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén nem felelősek, és tárolt, továbbított, 

hozzáférhetővé tett információ ellenőrzésére nem kötelesek.548  

 
545  Németh, 2019: 4. 
546  Koltay, 2019b: 13. 
547  Ekertv. 2. § l) pont lc)–ld) alpont. 
548  Ekertv. 7. § (2)–(3) bek. 
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A közösségimédiaplatform-üzemeltetőkre, mint tárhelyszolgáltatókra vonatkozó 

szabályok közül kiemelendőek az Ekertv. azon előírásai, amelyek a jogsértő informá-

ciók (tartalmak) mielőbbi eltávolítását, a hozzáférés megakadályozását hivatottak biz-

tosítani. Az Ekertv. részletesen szabályozza az értesítés-eltávolítási eljárások menetét, 

feltételeit, aminek alapján a szerzői jogok jogosultja, illetve a kiskorú törvényes képvi-

selője felléphet a szerzői jogi jogsértések, illetve a kiskorúak személyiségi jogait sértő 

tartalmak eltávolítása érdekében. Ezen eljárástípus célja az, hogy a jogsértés megálla-

pítására és (jellemzően) a sérelmes állapot megszüntetésére irányuló hosszadalmas, kö-

rülményes bírósági eljárások helyett olyan alternatívát kínáljon az érintetteknek, amely 

lehetőséget biztosít a jogosultaknak a jogsértő információhoz való hozzáférésé korlá-

tozására, a sérelmes tartalom eltávolítására. Fontos, hogy ez az eljárási forma csupán 

megelőzi, de nem zárja ki a bírósági úton történő igényérvényesítés lehetőségét, to-

vábbá a vonatkozó szabályok csak a szolgáltató és a sérelmet szenvedett fél viszonyá-

ban alkalmazhatók, az esetleges bírósági eljárás során nem.  

A jogsértő tartalmakért való felelősség alóli mentesülést jelent az értesítési-eltávolí-

tási eljárás lefolytatása.549 Amennyiben a közvetítő szolgáltató az Ekertv. szerint jár el az 

eltávolítás, hozzáférhetetlenné tétel körében, nem felel az információ eltávolítása vagy 

hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért.550 Az Ekertv. részletesen sza-

bályozza a felelősség alóli mentesülés feltételeit az egyes közvetítő szolgáltatótípusok 

esetén. A tárhelyszolgáltató az igénybe vevő által biztosított információért nem felel, 

amennyiben a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, 

vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti; b) amint erről 

tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzá-

férést nem biztosítja.551 Az Ekertv. a közvetítő szolgáltatóknak az általuk tárolt, továbbí-

tott, hozzáférhetővé tett információkért viselt felelősség alóli mentesülése esetköreit sza-

bályozó rendelkezései tehát azon alapulnak, hogy egyfelől nem terheli felelősség a köz-

vetítő szolgáltatókat, ha tevékenységük technikai, automatikus és passzív, az információ 

nyilvánossághoz való eljuttatására terjed ki, másfelől ha a szolgáltató tudomást szerez a 

tartalom jogsértő jellegéről és azonnal intézkedik az eltávolításával kapcsolatban. A ma-

gyar szabályozás e körben eltér az irányadó uniós szabályozástól annyiban, hogy a kere-

sőszolgáltatásokat és az alkalmazásszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók felelősség alóli 

mentesülésére vonatkozóan is hasonlóan rendelkezik. 

A szabályozás továbbá speciális kötelezettségeket ró a közvetítő szolgáltatókra 

azért, hogy az elektronikus adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét el-

rendelő, ügyészség, vagy nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható ha-

 
549  Ekertv. 7. § (4) bek. 
550  Ekertv. 7. § (6) bek. 
551  Ekertv. 11. §. 
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tározatának vagy büntetőeljárás során hozott bírósági határozatnak végrehajtását ki-

kényszerítse: a bírósági határozat közzétételétől számított egynapos határidőt rögzít az 

információ eltávolításására (esetlegesen az ismételt hozzáférhetővé tételére). Sajátos 

felelőssége van a tárhelyszolgáltatónak az elektronikus adat ideiglenes vagy végleges 

hozzáférhetetlenné tétele körében, amennyiben ennek végrehajtását elmulasztja, a bíró-

ság rendbírsággal vagy pénzbírsággal sújthatja.552 

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet módosító 2018/1808/EU 

irányelv553 kiterjesztette a szabályozás hatályát a videómegosztóplatform-szolgáltatá-

sokra és -szolgáltatókra. E szabályozás implementálása az Ekertv. módosítása által554 

valósult meg (az Ekertv. vonatkozó rendelkezéseinek részletes bemutatását az 1.2. pont 

tartalmazza).  

Az uniós és a magyar szabályozás alapján a videómegosztóplatform-szolgáltató spe-

ciális közvetítő szolgáltatónak minősül, ugyanis nincs szerkesztői felelőssége (nem mé-

diaszolgáltató), és a platformra feltöltött tartalom tekintetében nem terheli előzetes ellen-

őrzési, tartalomszűrési kötelezettség. A videómegosztóplatform-szolgáltató az Ekertv. 

alapján tehát közvetítő szolgáltatónak minősül, így a felelősségére megfelelően alkalma-

zandóak az Ekertv. általános szabályai, illetve a jogsértő információk (tartalmak) mi-

előbbi eltávolítása érdekében az értesítés-eltávolítási eljárás szabályai szerint köteles 

eljárni.  

Az Ekertv. általános szabályain kívül további speciális szabályok vonatkoznak a 

videómegosztóplatform-szolgáltató felelősségére. E szabályozás lényege, hogy ameny-

nyiben a videómegosztóplatform-szolgáltatásban a nyilvánossághoz eljuttatott média-

tartalom kiskorúakra káros lehet, vagy ha nem felel meg a törvényben meghatározott 

alapvető, alkotmányos követelményeknek, akkor a videómegosztóplatform-szolgáltató 

az Ekertv. 15/F. § szerinti intézkedéseket köteles tenni. Ezek az intézkedések és a ha-

tékony műszaki megoldások nem vezethetnek előzetes ellenőrzési intézkedésekhez, 

vagy nem eredményezhetik a tartalom feltöltésének az Ekertv. által meg nem engedett 

szűrését. A kiskorúakra káros tartalmak esetében hatékony műszaki megoldásokat kell 

alkalmazni, így különösen hatékony életkor-ellenőrzés és szülői felügyeleti rendszert 

kell biztosítani. Ha a videómegosztóplatform-szolgáltató nem vagy nem megfelelően 

tesz eleget az Ekertv. szerinti intézkedési kötelezettségnek, akkor a felelőssége a jog-

 
552  Ekertv. 12/A. § (5) bek. 
553  A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci kö-

rülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i, 2018/1808/EU európai parla-

menti és tanácsi irányelv. 
554  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi 

XXIV. számú törvény. 
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sértő tartalomért megállapítható. Kiemelendő, hogy a hazai jogszabály közjogi felelős-

séget is meghatároz azzal, hogy az Ekertv. szerinti kötelezettségeket az NMHH ható-

sági eljárásban felügyeli, jogsértés esetén pedig a törvényben meghatározott jogkövet-

kezményeket (így különösen bírságot) alkalmazhat.  

Lényeges tehát, hogy az uniós szabályozás implementálásával az Ekertv. közjogi sza-

bályozás alá vonta a videómegosztóplatform-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogvi-

szonyok főbb területeit, így különösen a jogsértő tartalomért való felelősség szabályait, a 

káros internetes tartalmakkal szembeni intézkedéssel összefüggő jogviták rendezését. 

A polgári jogi és a közjogi felelősség mellett vizsgálható a közösségimédia-platform 

üzemeltető büntetőjogi felelősségi kérdése is. A Büntető Törvénykönyv hatályos ren-

delkezéseit vizsgálva a 219. § szerinti személyes adattal visszaélés tényállása az, 

amelynek alkalmazhatósága felmerülhet közvetlenül a közösségi oldalak szolgáltatói 

által nyújtott szolgáltatások kapcsán. Szintén büntetőjogi relevanciája lehet annak, ha 

a szolgáltató adatbiztonsági rendszere olyan hibában szenved, amely lehetővé teszi 

külső behatolók számára a személyes adatok nagy mennyiségéhez való illetéktelen hoz-

záférést. Tehát a közösségi oldalak szolgáltatói működésének büntetőjogi vonatkozása 

is lehet, bár a szolgáltatók által elkövetett jogsértések konklúziójának levonása mégsem 

a büntetőjog eszközeivel kerülhet elsődlegesen levonásra, hanem a GDPR által megva-

lósított adatvédelmi jogi keretrendszer segítségével (különös tekintettel az abban meg-

határozott maximális bírságösszegre)555. 

 

b) Médiatartalmat nyújtók felelőssége 

A médiatartalom-szolgáltatók (médiaszolgáltatók, sajtótermék kiadói) felelősségét a mé-

diaigazgatási szabályok rendezik.556 A médiatartalom egyik ismérve, hogy szerkesztői 

(és jogi) felelősséget visel érte annak szolgáltatója. A médiajogi felelősség a közigazga-

tási felelősség egy sajátos formája, amely alapján az vizsgálható, hogy az egyes média-

tartalmakért ki tartozik helytállni, illetőleg ennek alapján kivel szemben alkalmazhatók, 

alkalmazandók az egyes jogkövetkezmények. 557 Az Mttv.-nek, Smtv.-nek való megfele-

lés tekintetében a felelősség objektív. Az objektív felelősség azt eredményezi, hogy a 

médiatartalom-szolgáltatók magatartása tekintetében nem játszik szerepet a felróhatóság, 

azaz sem a szándékosság, sem a gondatlanság, és a törvénysértés indoka, oka, körülmé-

nyei szintén nem bírnak relevanciával.558 

A közösségi média tekintetében ez a felelősségi forma kivételes, mivel a social media 

tartalmai jellemzően nem a platform által szerkesztett, szerkesztői felelőssége mellett 

 
555  Németh, 2019: 3–7. 
556  Smtv. 21. §, Mttv. 3. § 
557  Koltay – Lapsánszky, 2020: Az Mttv. 3. §-hoz fűzött magyarázat. 
558  Koltay – Lapsánszky, 2020: Az Mttv. 3. §-hoz fűzött magyarázat. 
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készülő médiatartalmak. Azonban nem zárható ki, hogy egy közösségi platform média-

szolgáltatóként saját (média)tartalmat tegyen közzé.559 

 

c) Elektronikus hírközlési szolgáltatók felelőssége  

A közösségi médiumok működéséhez, eléréséhez természetesen internet-hozzáférés 

szükséges. A hozzáférést nyújtó közvetítő szolgáltatók felelősségét az Ekertv. 8. §-a 

szabályozza, és a mentesülési feltételek teljesülése tekinthető az általános esetnek. 

Továbbá, az elektronikus hírközlési szolgáltatás fogalma [az elektronikus hírköz-

lésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. § 13. pont] értelmében ez 

a szolgáltatás nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus 

hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen 

tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, amiből következően 

az elektronikus hírközlési szolgáltatónak a továbbított tartalom tekintetében – hírköz-

lési szabályon alapuló – felelőssége nem áll fenn. 

 

6. A jogérvényesítés eljárási kérdései, intézményei és útjai 

A közösségi média útján megvalósult jogsérelmekkel szemben az igényérvényesítés 

általános eljárási keretei, intézményei formálisan és részben már most is lehetőséget 

biztosítanak a jogsértések orvoslására. Azonban a közösségi média jellemzőire, gyor-

saságára, változékonyságára, a tartalomelőállító felhasználók nagy számára, a szolgál-

tatók kontinenseken átnyúló tevékenységére figyelemmel, tekintetbe véve a közösségi 

média nyilvánosságban elfoglalt helyzetét, sajátos és vélhetően erősödő szerepét is, a 

jogérvényesítés eljárásait, intézményi megoldásait is igazítani kell majd a közösségi 

média terjedésével járó, fokozódó kihívásokhoz. 

A jogérvényesítés polgári peres és büntetőeljárási, illetve hatósági eljárási keretei 

nem különülnek el aszerint, hogy a jogsértés közösségi média vagy más médium útján 

valósul meg. Az előírásokat azonban annak függvényében szükséges értelmezni, hogy 

közösségi média a jogsértés eszközét (felületét, közvetítőjét) képezte-e, míg más ese-

tekben maga a közösségi médiát biztosító szolgáltató gyakorlata sérti valakinek a jogát. 

A jogérvényesítés hatékonysága szempontjából elkülönül ugyanis az az esetkör, ami-

kor a közösségi média felhasználója a jogsértést a közösségi média útján valósítja meg, 

és az, amikor maga a közösségi média szolgáltatójának magatartása eredményezi a fel-

használók jogsérelmét. Míg az előbbi esetekben a hatályos hazai szabályozás általános, 

azaz nem közösségi médiaspecifikus rendelkezései alkalmasak lehetnek a jogérvénye-

sítésre, a közösségi médiát biztosító szolgáltató jogsértései esetében felmerülhet, hogy 

 
559  Például a Facebook https://www.facebook.com/watch/ oldalon külön szegmensben kínálja a „Face-

book saját műsorai”-t, ezek médiatartalomnak, lekérhető médiaszolgáltatásnak minősülése azonban 

további vizsgálatot igényel. 

https://www.facebook.com/watch/
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az egyes nemzeti, uniós tagállami anyagi és eljárási jogi normák hathatósan nem jutnak 

érvényre a globális „techcégek” esetleges visszaéléseivel szemben. 

A személyiségi jogsérelmekkel szembeni jogérvényesítés eljárási kereteit a polgári 

perrendtartás teremti meg, függetlenül attól, hogy a jogsértés eszközéül közösségi mé-

diás felület szolgál. Ezekben az esetekben a személyiségi jogi megsértője jellemzően 

nem a közösségi média szolgáltatója, hanem az a felhasználó, aki a közösségi média 

felületén tárja a nyilvánosság elé a személyiségi jogot sértő tartalmat. A személyiségi 

jogsértésekkel szemben alapvetően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény (a továbbiakban: Pp.) általános szabályai szerint, polgári per útján lehet az igé-

nyeket érvényesíteni, és a közösségi média útján megvalósuló jogsértések szempontjá-

ból a Pp. személyiségi jogok érvényesítésére irányuló perek különös szabályai alkal-

mazandók. E körben figyelemmel kell lenni arra a sajátos esetkörre is, amikor a sajtó-

szervek magatartása jogsértő, és a saját médiumokon túl a közösségi médiajelenlétük – 

képletesen szólva – „sokszorozza” a jogsértést. 

A sajtó-helyreigazítás esetében az érintett személy vagy szervezet helyreigazító 

közlemény közzétételét az általa vitatott közlemény közzétételétől számított harminc 

napos jogvesztő határidőn belül írásban kérheti a sajtószervtől, azaz a médiaszolgálta-

tótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől560. A helyreigazító köz-

leményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló 

igény kézhezvételét követő öt napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló 

módon és terjedelemben, lekérhető médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény 

kézhezvételét követő nyolc napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló mó-

don és terjedelemben, más időszaki lap esetében az igény kézhezvételétől számított 

nyolc napot követően a legközelebbi számban a közlemény sérelmezett részéhez ha-

sonló módon és terjedelemben, lineáris médiaszolgáltatás esetében pedig ugyancsak 

nyolc napon belül, a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és azzal azonos 

napszakban kell közölni561. Ha a helyreigazítás közzétételére irányuló kötelezettségét a 

sajtószerv határidőben nem vagy nem a helyreigazítási kérelemnek megfelelően telje-

síti, a helyreigazítást igénylő ellene pert indíthat a helyreigazító közlemény közzététele 

iránt562. Ugyan a közösségi média szolgáltatója nem minősül sajtószervnek563, és a tar-

talmat a felhasználó állítja elő, a közösségi média is alkalmas lehet valótlan vagy hamis 

színben feltüntetett tényállítások közzétételére. A közösségi média felhasználói sajtó-

szervek is lehetnek, és e sajtószervek saját közösségi médiás felületüket is felhasznál-

hatják jogsértésre, azonban a helyreigazító közleményt csak a közlemény sérelmezett 

részéhez hasonló módon és terjedelemben kell közzétenni. Ez merült fel a Kaposvári 

 
560  Pp. 495. § (1) bek. 
561  Smtv. 12. § (2) bek. 
562  Pp. 496. § (1) bek. 
563  Pp. 495. § (1) bekezdése; vö. továbbá az Mttv. 203. § 41. pontjával. 
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Törvényszék egy ítéletében564 is. A felperes az alperesi sajtószervtől oly módon kérte 

a helyreigazítást, hogy a közleményt egyrészt a cikk eredeti elérési útján, másrészt az 

alperes Facebook-oldalán kérte közzétenni. Az alperes ennek nem tett eleget, és az en-

nek folytán indult sajtó-helyreigazítási perben a bíróság a keresetnek tartalmilag helyt 

adva a közleménynek sajtószerv internetes portálján való közzétételét rendelte el, a 

facebookos közzétételre kötelezést ugyanakkor mellőzte ítéletében. Sok esetben azon-

ban, különösen online médiumok esetében a megosztások, linkelések révén a médium 

mint sajtószerv közösségi médián keresztül jut el az olvasókhoz, így a közösségi mé-

diás jelenlét nagyíthatja fel a sajtószerv jogsértését. Ilyen esetekre szükséges megfon-

tolni, hogy akár jogszabályalkotás, akár a bírói joggyakorlat fejlesztése révén biztosít-

ható legyen a helyreigazítások közösségi médiás megjelentetése.  

A sajtó-helyreigazításhoz hasonlóan a képmáshoz és hangfelvételhez való jog érvé-

nyesítése esetén is a közösségi média elsődlegesen mint a visszaélés eszköze, közvetí-

tője kerülhet szóba. Akiről hozzájárulása nélkül képmás, illetve hangfelvétel készül, a 

készítésről történt tudomásszerzéstől, valamint akiről a hozzájárulásával vagy hozzájá-

rulása nélkül készült képmás, illetve hangfelvétel a hozzájárulása nélkül kerül felhasz-

nálásra, a felhasználásról történt tudomásszerzéstől számított harmincnapos jogvesztő 

határidőn belül írásban kérheti a készítőtől, illetve a felhasználótól a jogsértés abbaha-

gyását, azt, hogy adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén meg-

felelő nyilvánosságot, a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot 

helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivol-

tától való megfosztását. Ha a képmás, illetve hangfelvétel készítője, illetve felhaszná-

lója a sérelem orvoslása iránti kérelemben foglaltakat – az arra biztosított határidőben 

– nem vagy nem a sérelem orvoslása iránti kérelemnek megfelelően teljesíti, a kérelmet 

előterjesztő ellene pert indíthat565. E visszaélések esetén a felhasználó jogsértése a kö-

zösségi médiás közzététellel is megvalósulhat, így annak reparálására közösségi média 

útján is sor kerülhet. A Fővárosi Ítélőtábla egy ítéletében566 a Fővárosi Törvényszék 

azon ítéletét567 hagyta jóvá, amelyben megállapította, hogy az alperesi politikai párt 

megsértette a felperes képmás védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy Face-

book-oldalain egy videóban a felperes képmását engedély nélkül felhasználta, és eltil-

totta az alperest a további jogsértéstől. A Fővárosi Törvényszék kötelezte továbbá az 

alperest, hogy öt  napon belül törölje a fenti oldalakról a felperes képmását, és tegye 

közzé a jogsértés tényét rögzítő, és az érintettől való elnézést kérő közleményt. Azaz, 

itt a bíróság a közösségi média útján elkövetett jogsértéssel összefüggésben a közösségi 

média útján teljesítendő kötelezettségeket írt elő. 

 
564  Kaposvári Törvényszék P.20.618/2018/10. 
565  Pp. 502–503. §. 
566  Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.938/2018/5. 
567  Fővárosi Törvényszék P.21.283/2018/8. 
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További, a közösségi média útján megvalósuló jogsértéssel szembeni igényérvénye-

sítés körében jelentős perjogi intézmény a közösséghez tartozással összefüggő szemé-

lyiségi jog érvényesítése iránti per. Ilyen esetekben a közösség bármely tagja jogosult 

a személyisége lényeges vonásának minősülő, a magyar nemzethez, illetve valamely 

nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez tartozásával összefüggésben a közössé-

get nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő vagy kifejezésmódjában indokolatlanul 

bántó jogsérelem esetén a jogsértés megtörténtétől számított harmincnapos jogvesztő 

határidőn belül személyiségi jogát érvényesíteni568. 

A büntetőeljárásban a közösségi média útján elkövetett jogsértésekhez, bűncselek-

ményekhez is kapcsolódnak a bizonyítás egyes kérdései, valamint bizonyos kényszer-

intézkedések.  

A bizonyítás kérdésében elsősorban azon bűncselekmények jönnek szóba, amelyek 

tényállási elemét képezi a közzététel, a nagy nyilvánosság, vagy valamely titok felfe-

dése. A Btk. szerint nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a sajtótermék, média-

szolgáltatás, sokszorosítás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján 

történő elkövetését is érteni kell569, amelybe értendő az internet útján történő közzététel 

is570. Az egyes bűncselekmények bizonyítása során a büntetőeljárásról szóló 2017. évi 

XC. törvény (a továbbiakban: Be.) alapján iratnak minősülnek az elektronikus adatként 

létező szövegek, rajzok és ábrák571. Elektronikus adat pedig a tények, információk vagy 

fogalmak minden olyan formában való megjelenése, amely információs rendszer általi 

feldolgozásra alkalmas, ideértve azon programot is, amely valamely funkciónak az in-

formációs rendszer által való végrehajtását biztosítja572. Ekként a közösségimédia-fe-

lületen megjelenő tartalom is lehet elektronikus adat a büntetőeljárásban, amikor az 

elektronikus adat a bűncselekmény elkövetésének bizonyítására alkalmas (pl. a rágal-

mazás, becsületsértés, magántitok megsértése, valamint egyes köznyugalom elleni bűn-

cselekmények esetében). Az elektronikus adat kényszerintézkedés keretében lefoglal-

ható573, illetve a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság elrendelheti az elektroni-

kus adat megőrzésére kötelezést574. 

A Be. a kényszerintézkedések körében szabályozza az elektronikus adat ideiglenes 

hozzáférhetetlenné tételét. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az 

elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat feletti rendelkezési jog ideiglenes 

korlátozása és az adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása575. E körben az 

 
568  Ptk. 2:54. §, Pp. 505–507. § 
569  Btk. 459. § (1) bekezdés 22. pont. 
570  EBH2019. B.2.; Karsai, 2019. Btk. 459. § (1) bekezdéséhez 22. pont. 
571  Be. 204. § (2) bek. 
572  Be. 205. § (1) bek. 
573  Be. 315. §. 
574  Be. 316. §. 
575  Be. 335. §. 
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érintett elektronikus adatot kezelő, az Ekertv.-ben meghatározott szolgáltató576, így az 

alkalmazásszolgáltató, ennek keretében a közösségi média szolgáltatója is kötelezhető az 

adat ideiglenes eltávolítására. Az eltávolításra kötelezett a határozat vele történő közlését 

követő egy munkanapon belül köteles az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására.  

Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítását a bíróság megszünteti és az elektronikus adat 

visszaállítását rendeli el, ha az elrendelésének oka megszűnt, vagy az eljárást megszün-

tették, kivéve, ha a Btk. 77. § (2) bekezdése577 alapján az elektronikus adat végleges hoz-

záférhetetlenné tétele elrendelésének lehet helye. Az elektronikus adat ideiglenes eltávo-

lítása a büntetőeljárás jogerős befejezésével megszűnik. Ha a bíróság az elektronikus adat 

végleges hozzáférhetetlenné tételét nem rendelte el, az elektronikus adat visszaállítására 

kötelezi az eltávolításra kötelezettet578. Ehhez hasonlóan hívható fel a közösségi média 

szolgáltatója (ha tárhelyszolgáltatást is végző közvetítő szolgáltatónak minősül) az elekt-

ronikus adat önkéntes eltávolítására579. Az elektronikus adat önkéntes eltávolítása érde-

kében való felhívás teljesítése azonban nem kötelező, mindössze az elektronikus adathoz 

való hozzáférés megakadályozásának a gyorsabbá tételét szolgálja580. 

Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételével szemben nem rendel-

hető el az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása a közös-

ségi média szolgáltatójával szemben, mivel ez a kényszerintézkedés az elektronikus 

hírközlési szolgáltatók esetében alkalmazható581. A hozzáférhetetlenné tétel e formá-

jára csak meghatározott bűncselekmények, és az ideiglenes eltávolítás sikertelensége 

vagy várható eredménytelensége esetén van lehetőség, és a hozzáférhetetlenné tétel e 

formája („blokkolás”) mögöttes az eltávolításhoz képest582. Ez a kényszerintézkedés is 

megszűnik a büntetőeljárás jogerős befejezésével, a végleges hozzáférhetetlenné tétel 

válthatja fel. A bíróság megszünteti, amennyiben a tárhelyszolgáltató eleget tett az adat 

ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségének.583 

 
576  Ekertv. 2. § k)–m) pontja; Polt, 2018. Be. 336. §-ához. 
577  „(2) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét akkor is el kell rendelni, ha az elkövető 

gyermekkor, kóros elmeállapot, vagy törvényben meghatározott büntethetőséget megszüntető ok 

miatt nem büntethető, illetve ha az elkövetőt megrovásban részesítették.” 
578  Be. 336. §. 
579  Be. 338. §. 
580  Polt, 2018. Be. 338. §-ához. 
581  Be. 337. §. 
582  Be. 337. § (1) bek. 
583  Büntető anyagi jogi intézkedés az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele. Az intézke-

dés kiterjedhet azokra az adatokra, amelyek hozzáférhetővé tétele vagy amelyek közzététele bűn-

cselekményt [például szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését (Btk. 385. §)] va-

lósít meg. Hozzáférhetetlenné kell tenni továbbá azokat az adatokat is, amelyeket a bűncselekmény 

[például csalás (Btk. 373. §)] elkövetéséhez használtak eszközül. Az intézkedés alkalmazandó azok-

ban az esetekben is, amikor az adat bűncselekmény [például rágalmazás (Btk. 226. §), becsületsértés 

(Btk. 227. §)] elkövetése útján jön létre. Karsai, 2019. Btk. 77. §-ához 2. pont. Az elektronikus adat 

hozzáférhetetlenné tételének további, nem büntetőjogi eseteivel a 8. fejezetben foglalkozunk. 
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A fenti esetekkel szemben az adatvédelmi jogsértések esetében a közösségi média 

szolgáltatója merül fel elsősorban mint a jogsértő. Magyarországon mint uniós tagállam-

ban az adatvédelem kérdéseit alapvetően a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) sza-

bályozza. Az általános adatvédelmi rendelet szerint minden érintett jogosult arra, hogy 

panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a rá vonatkozó 

személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet584. Magyarországon az Infotv. alapján 

az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ha-

tóság (a továbbiakban: NAIH)585. A NAIH a személyes adatok védelméhez való jog ér-

vényesülése érdekében az érintett erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást 

indít és hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indíthat. Az adatvédelmi hatósági eljárás 

megindítása iránti kérelem az általános adatvédelmi rendelet 77. cikk (1) bekezdésében, 

valamint az Infotv. 22. § b) pontjában586 meghatározott esetben nyújtható be587. A NAIH 

hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indít, ha vizsgálata alapján megállapítja, hogy a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak köz-

vetlen veszélye áll fenn, és az Infotv. szerinti felszólítás vagy ajánlás alapján a jogsérelem 

orvoslására, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére a NAIH által 

meghatározott határidőben nem került sor. Ilyen eset továbbá, ha a NAIH a vizsgálata 

alapján megállapítja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem kö-

vetkezett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn és az általános adatvédelmi rendelet 

rendelkezései alapján bírság kiszabásának van helye588. Ha hatósági eljárás megindítása 

az Infotv. szerint nem kötelező, a NAIH hivatalból vizsgálatot indíthat589.  

Sajátos, az állami intézmények útján történő jogérvényesítéstől független „soft” 

eszköz a jogsértő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásról való értesítés. 

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hang-

felvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy törvényben 

meghatározott, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáfér-

hetővé tett információ sérti, értesítés útján felhívhatja az Ekertv. 9–11. §-ában megha-

tározott szolgáltatót, így a közösségi média szolgáltatóját is a jogát sértő tartalmú in-

formáció eltávolítására590. Az értesítési eljárás további esete a kiskorúak személyiségi 

jogaival összefüggő eljárás. Az a kiskorú, akinek személyiségi jogát a hozzáférhetővé 

 
584  Általános adatvédelmi rendelet 77. cikk. 
585  Infotv. 38. § (2a) bek. 
586  „b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint szemé-

lyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.” 
587  Infotv. 60. § (1)–(2) bek. 
588  Infotv. 60. § (3) bek. 
589  Infotv. 51/A. § (1) bek. 
590  Ekertv. 13. § (1) bek. 
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tett információ sérti, vagy a cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője felhívhatja 

egyebek mellett a tárhelyszolgáltatást és a keresőszolgáltatást biztosító közvetítő szol-

gáltatót (jellemzően e körbe esnek a közösségimédia-platformok szolgáltatói is) a kis-

korú jogosult személyiségi jogát sértő információ eltávolítására591. A szolgáltató mu-

lasztása, vagy az értesítés elutasítása esetén a Kerekasztalhoz lehet fordulni592. 

 

7. Bírósági ítélkezési gyakorlat 

Napjainkra a magyar bíróságok gyakorlatából is leszűrhetőek a közösségi médiát érintő 

bizonyos jogalkalmazói értelmezések, megközelítések. Az egyik ilyen általános alapve-

tés, hogy hasonlóan pl. a nyomtatott sajtóban történt megjelenéshez, a közösségi médiá-

ban történő véleménynyilvánítások, közlések, hirdetések is nyilvánosnak minősülnek.  

A Győri Ítélőtábla egy másodfokú ítéletében (Győri Ítélőtábla Pf.I.20.065/2015/4/I.) 

foglalkozott egy Facebookon szervezett tüntetés megosztásával, illetőleg a megosztó fel-

híváshoz kapcsolt kommentjével. A bíróság az ügyben úgy foglalt állást, hogy a tünte-

tésre való felhívás tartalma burkolt tényállítást valósított meg, míg annak a megosztása 

valótlan tény híresztelésének minősül. A bíróság a megosztás műfajával kapcsolatban 

kifejtette, hogy az megfelel a híresztelés fogalmának, mivel az egy adott személy nyi-

latkozatának, gondolatának továbbítása akkor is, ha az eredeti nyilatkozatot változatlan 

tartalommal közli. Ebből az következik, hogy hasonló esetben a megosztó felelőssége 

attól függetlenül beáll, hogy ő maga nem fűz hozzá semmit a megosztott, valótlan, az 

adott személy társadalmi megítélését hátrányosan befolyásoló tényállításhoz. Hasonló-

képpen nem feltétele a felelősség beállásának, hogy hány személy fér hozzá a megosz-

tás folytán a jogsértő tartalomhoz, ahogyan az sem, hogy ezáltal ismételten sor kerül-e 

a jogsértő tartalom újabb megosztására, vagy sem. Vizsgálta továbbá a bíróság, hogy a 

megosztó személy a megosztott tartalommal milyen viszonyban áll és köteles-e ellen-

őrizni annak hitelességét, és megállapította a tartalmat megosztó személy felelősségét 

a jogellenes tartalomért.593 

Egy büntetőügyben a Nyíregyházi Járásbíróság 2018. július 23-án gyorsított eljárás-

ban 200 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat személyes adattal visszaélés vétsége 

miatt. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2018. április 23-án saját 

Facebook-oldalának üzenőfalán megosztotta az ismerősével szemben hozott nem jogerős 

ítéletet azzal a megjegyzéssel, hogy „[e]nnél többet érdemelne”. A közzétett jogerős íté-

leten láthatóak voltak a sértett személyes adatai is, amelyek különleges adatnak minősül-

nek, ezáltal a vádlott a sértettnek jelentős érdeksérelmet okozott. A bírósági ítélet alapján 

a bűncselekményi minősítésének alapfeltétele a nagy nyilvánosság előtti elkövetés, a kö-

zösségimédia-platform pedig egyértelműen nagy nyilvánosságot biztosít.  

 
591  Ekertv. 13. § (13) bek., vö. továbbá az Ekertv. 2. § l) pont lb)–ld) alpontjával. 
592  Ekertv. 13. § (15) bek. 
593  Klein, 2018a: 32–33. 
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Az egyes online tartalmakhoz fűzött kommentekkel összefüggésben komolyabb 

joggyakorlat alakult ki. Ezen ügyekben felmerülő egyik jelentős jogkérdés az volt, 

hogy a kommentelés lehetőségét biztosító platformok felelősségére vonatkozóan az 

Ekertv. vagy a Ptk. szabályait kell-e alkalmazni, azaz a jogsértő (személyiségi jogot 

sértő) kommentről való tudomásszerzést követően a gyors eltávolítás mentesüléshez 

vezet-e (az Ekertv. alapján) vagy a jogsértő tartalom közzétételében való részvétel au-

tomatikusan objektív felelősség megállapításához vezet (a Ptk. szerint). A Pécsi Ítélő-

tábla a BDT1013.2904. számú döntésben elvi jelentőséggel állapította meg, hogy „az in-

terneten hozzáférhető honlap fenntartója (közvetítő szolgáltató) akkor tartozik polgári 

jogi felelősséggel a honlapra mások által feltöltött ún. kommentek jó hírnevet sértő tar-

talmáért, ha a tudomásszerzést követően haladéktalanul nem intézkedik a jogsértő tarta-

lom eltávolítása iránt”. A Kúria és az Alkotmánybíróság ugyanakkor a Ptk. alapján sajá-

tos híresztelésnek tekintette a kommentelés lehetőségének biztosítását (a platform nem 

maga teszi közzé a jogsértő bejegyzést, de a közzététel lehetővé tételével részese a folya-

matnak, és ezt a bíróságok híresztelésnek minősítik, amely ugyanúgy polgári jogi fele-

lősséget keletkeztet a hírnévsértő állítások tekintetében, mint maga a közzététel).594 

A 19/2014. (V. 30.) AB határozat szerint a honlap üzemeltetője a közzétett jog-

sértő tartalmú kommentekért abban az esetben is felelősségre vonható, ha a hozzá-

szólásokat nem moderálja, ugyanis a sérelmes közléssel érintett személy jogainak 

védelme nem valósulna meg, ha az internetes oldal üzemeltetője nem felelne a jog-

sértő kommentekért, mivel a jogsértő közleményekért való felelősség egyedül a jog-

sértő közlés tényén alapul.595 

A nagyobb közösségi oldalakon (pl. Facebookon) közzétett kommentekkel össze-

függésben is már több ügyben született bírósági döntés. A Kúria az anonim kommen-

tekkel kapcsolatos gyakorlatát alkalmazta a BH2016. 330 számú döntésében: „a Face-

book-profil fenntartója is felelősséggel tartozik a profiloldalán megjelenő jogsértő tar-

talmú közlésekért.” Ezzel szemben a BDT2017. 3675 számú ítéletben a Pécsi Ítélőtábla 

az értesítési-eltávolítási eljárás követelményeit érvényesítette: „a tartalomszolgáltató 

eleget tesz az adott helyzetben elvárható magatartás követelményének, ha az internetes 

portálján (Facebook-oldalán) megjelentetett tartalomhoz fűzött hozzászólást (kommen-

tet) az érintett kifogása esetén haladéktalanul eltávolítja.”  

Egy munkaügyi jogvitában, egy facebookos bejegyzéssel összefüggésben a Kúria 

megállapította, hogy a Ptk. 2:45. § (2) bekezdése szerint a jó hírnév megsértését jelenti 

különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít 

vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. A Ptk. 2:45. § (2) bekezdése 

a jó hírnév megsértésének (a jogsértés tényének) megállapíthatósága során a „különö-

sen” kitételt is tartalmazza, ebből pedig egyértelműen az következik, hogy a jogszabály 

 
594  Koltay, 2019a: 316–317. 
595  Koltay, 2015: 9–22. 
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ezen rendelkezése nem taxatív felsorolást rögzít. Az alperes magatartása nem merítette 

ki a Ptk. 2:45. § (2) bekezdésében megjelölt jóhírnév sérelmét, kizárólag véleménynyil-

vánításként volt értékelhető a Facebookon megjelenő hozzászólása, illetve meghallga-

tása során tett nyilatkozata. Mivel a perben a jó hírnév megsértése nem volt megálla-

pítható az alperes magatartásával összefüggésben, a felperes sérelemdíj iránti igénye 

alaptalan (Ptk. 2:52. §).596 

 

8. Egyéb államspecifikus szabályozás és megoldások 

Magyarországon kifejezetten és kizárólagosan a közösségi médiumokat szabályozó 

törvény nincs hatályban. 

Az interneten, a virtuális térben, és közelebbről a közösségi média felületein folyta-

tott tartalommegosztás és -fogyasztás és az ott elkövetett jogsértések tekintetében az 

előbbi fejezetekben vázolt kérdések kiegészítéseként jelen pontban röviden kitérünk 

egyes, a kutatás témájához kapcsolódó további magyar szabályozási kérdésekre. 

 

Elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tétele 

Az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételének lényege abban 

foglalható össze, hogy bizonyos internetes tartalmak, elektronikus adatok – közösségi 

média részeként vagy más online tartalomként – ideiglenesen vagy véglegesen eltávo-

líthatók vagy elérésük korlátozható büntetőbírósági határozat alapján, vagy ideiglene-

sen elérhetetlenné tehetők, eltávolíthatók egyes, törvényben meghatározott szervek 

döntései alapján. 

A hozzáférhetetlenné tétel „blokkolási” formája (adathoz való elérés megakadályo-

zása) esetén, az elektronikus hírközlési szolgáltatók feladata az elérhetetlenné tétel vég-

rehajtása, kivitelezése. Ezt segíti az NMHH közreműködő szerepe. 

Az Eht. 159/B. §-a értelmében az NMHH szervezi és ellenőrzi a büntetőügyben a 

bíróság által elrendelt elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné té-

tele végrehajtását, továbbá a külön törvényben meghatározott hatóság által elrendelt 

elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását. E feladat végrehajtása érde-

kében működteti a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbá-

zisát (KEHTA), melyhez a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és 

a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók kötelesek csatlakozni. 

 

A Gyermekvédemi Internet-kerekasztal 

A Kerekasztal az Ekertv. alapján működik. A Kerekasztal elnökét és tagjait az NMHH 

elnöke nevezi ki az Ekertv. 4/B. § (5) bekezdése alapján. A tanácsadó testület feladata, 

hogy ösztönözze a kiskorúak védelmét a világhálón és támogassa az NMHH elnökének 

 
596  https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-kuria-mi-tanacsa-altal-targyalason-elbiralt-mfvi10899 

2016-szamu-ugyrol-serelemdij (2020. 05. 22.). 

https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-kuria-mi-tanacsa-altal-targyalason-elbiralt-mfvi108992016-szamu-ugyrol-serelemdij
https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-kuria-mi-tanacsa-altal-targyalason-elbiralt-mfvi108992016-szamu-ugyrol-serelemdij
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munkáját. Ennek érdekében állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgoz ki a gyermekbarát 

internetezés elterjesztésére, így a szűrőszoftverek hatékony alkalmazására is, valamint 

a gyerekek és szüleik médiatudatosságának növelésére. A szervezetnek nincs hatásköre 

kötelező erejű jogi normák megalkotására, illetve tevékenysége során hatósági hatáskört 

nem gyakorol, ugyanakkor az önszabályozás és a jó gyakorlatok ösztönzésével hatékony 

szereplővé válhat a médiaszabályozásban, továbbá egyedi ügyeket is jogosult – nem ha-

tósági hatáskörben – megvizsgálni. Bárki fordulhat hozzájuk, aki azt tapasztalja, hogy 

a tartalomszolgáltató gyermekvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásával tesz 

közzé olyan információkat, amelyek súlyosan károsíthatják a kiskorúak szellemi, lelki 

fejlődését.  

 

Az Internet Hotline jogsegélyszolgálat 

Az NMHH működteti az Internet Hotline szolgáltatást598, amin keresztül bejelentés te-

hető meghatározott jogellenes internetes (közösségimédia-felületen is) közzétett tarta-

lom esetén. A szolgáltatás elsődlegesen a kiskorúakat, a fiatalabb korosztályt célozza.  

Az Internet Hotline működtetése egy olyan fórumot, érdekérvényesítési lehetőséget 

biztosít, ami az – elsősorban a kiskorú – internethasználók virtuális térben történő te-

vékenységével összefüggő információkat, a biztonságos internethasználatra vonatkozó 

tájékoztatást ad, és felületet biztosít a feltételezetten jogsértő tartalmak, az internetes 

visszaélések bejelentésére. Az Internet Hotline sajátos eszközrendszerével kiegészíti az 

állami szervek, hatóságok, bíróságok internetes visszaélések visszaszorítása érdekében 

végzett közhatalmi tevékenységét. 

Az Internet Hotline tehát nem hatósági tevékenység, hanem egy jogsegélyszolgálat, 

ami jellemzően a kiskorúak biztonságosabb internet-, közösségimédia-használatát cé-

lozza. Az Internet Hotline vizsgálata igazodik a tevékenység jogsegélyszolgálati jelle-

géhez, vagyis a bejelentés alapján közhatalmi jellegű, kötelező érvényű döntést nem 

hozhat, tevékenysége a bejelentéssel érintett tárhely-, vagy tartalomszolgáltató megke-

resésére terjed ki, amelynek keretében a bejelentés szerinti internetes tartalom, vissza-

élés kivizsgálását, az önkéntes jogkövetés körében az alaposnak bizonyuló bejelentés 

esetén a szükséges szolgáltatói intézkedések megtételét indítványozza a szolgáltatónál. 

Jogellenes tartalom esetén a Hotline – nem hatósági eszközrendszerrel – javaslatot fo-

galmaz meg a tárhely- vagy tartalomszolgáltató részére a tartalom hozzáférhetetlenné 

tételére. Amennyiben a bejelentés alapján felmerül a bűncselekmény lehetősége, vagyis 

az, hogy az internetes visszaélés bűncselekményt valósít meg, a Hotline a nyomozó 

hatósághoz továbbítja a bejelentést. 

A szolgáltatás honlapján a kiskorúak számára közérthető szövegezéssel olvasható 

tájékoztatás az egyes, bejelenthető tartalmak ismérveiről, valamint egy „tudástárban” 

 
598  http://nmhh.hu/internethotline/ (2020. 05. 25.). 

http://nmhh.hu/internethotline/
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kerültek rendszerezésre a szolgáltatásra vonatkozó, valamint a biztonságosabb inter-

nethasználatot segítő információk. A bejelentésre jogosultak köre nem korlátozódik a 

kiskorúakra, bejelentést bárki tehet a felületen keresztül.  

Fontos elem az Internet Hotline működésében a kooperáció, mivel a jogsegélyszol-

gálat a hasonló, az internetes visszaélések ellen fellépő hazai és nemzetközi szerveze-

tekkel együttműködik, ezzel is biztosítva tevékenységségének a  hatékonyságát. 

 

Összefoglalás 

A közösségi média használata egyaránt érinti a személyiségi jogok védelmére vonatkozó 

szabályokat, legyenek azok büntető- vagy polgári jogi előírások, de érinti a médiajogi 

szabályokat, az internetes szolgáltatásokra, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó 

rendelkezéseket és az adatvédelmi szabályokat is. A közösségi média szabályozása tehát 

egyszerre több jogterületre is kiterjed, a felmerülő jogkérdések pedig számos közjogi és 

magánjogi vonzattal rendelkezhetnek a személyiségi jogsértésektől a büntetőjogi felelős-

séget maguk után vonó, a fogyasztóvédelmi, versenyjogi, munkajogi, adatvédelmi, szel-

lemi tulajdont, emberi jogokat érintő esetekig.  

A hazai szabályozás áttekintése alapján megállapítható, hogy annak alapját az „off-

line” világra kialakított jogszabályi rendelkezések képezik. Ezen szabályok ugyan nem 

kifejezetten közösségimédia-specifikus módon szabályozzák az adott életviszonyokat, 

felmerülő kérdéseket, de a jogalkalmazás, a bírósági gyakorlat a legtöbb esetben képes 

a meglévő jogszabályi előírásokat a megváltozott körülmények, az új technológiák ese-

tében is alkalmazni. A közösségimédia-felülethez kötődő speciális hazai jogszabályi 

rendelkezések jellemzően az európai uniós irányelvek átültetésével kerültek a jogrend-

szerbe. Ezen szabályok alapvetően az európai uniós irányelvekben kialakított koncep-

cionális megoldásokat és jogintézményeket ültetik át, ugyanakkor egyes területeken 

(különösen a gyermekvédelem és az önszabályozói együttműködés területén) a hazai 

szabályozásban több előremutató szabályozási kezdeményezés is megfigyelhető.  

A közösségi média hazai jogi, szabályozási környezetének fejlődése tehát folyama-

tosan, de óvatos léptekkel követi a közösségi média társadalmi szerepének változását. 

A közösségi média és médiaplatformok új kihívásaira a jogi szabályozásnak folyama-

tos megújulással kell reagálnia, mégpedig az internetes platformok által érintett összes 

szabályozási tárgykört érintően, azon belül is elsősorban a véleménynyilvánítás és szó-

lásszabadság területén, valamint az okozott – leggyakrabban személyiségi jogi – jog-

sértésekre adott válaszok tekintetében. A közösségimédia-platformok által nyújtott 

szolgáltatások, kommunikációs lehetőségek gyors fejlődésére tekintettel mind az ál-

lami (uniós) jogalkotónak, mind a jogalkalmazónak folyamatosan figyelemmel szük-

séges kísérnie a változásokat, és az önkéntes szabálykövetés elmaradása, illetve a 

normasértő magatartások önszabályozás, magánszabályozás keretében történő nem 
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megfelelő kezelése esetén újabb állami szabályozással és jogalkalmazással kell biz-

tosítania a közösségimédia-platformok és azok felhasználóinak jogkövető tevékenysé-

gét, működését. 

A technológiai fejlődés, a digitalizáció és a médianyilvánosság növekedése követ-

keztében az egyén magánszférájának védelme is olyan új kihívásokkal néz szembe, 

amelyekre a szabályozásnak is reagálnia kell; a digitális korban a magánélet védelme 

már nemcsak az „intim szférára”, hanem a tágabb értelemben vett magánszféra egé-

szére is kiterjed. 

A közösségi médiára vonatkozó magyarországi állami szabályozás az Európai Unió 

joganyagával konform. Az állami szabályozás mellett jelentős szerepet kap a közös-

ségimédia-platformok ön- vagy magánszabályozása. A két szabályozási rezsim össze-

függéseire például szolgál a 2018/1808/EU irányelv implementációja keretében a vide-

ómegosztóplatform-szolgáltatásokra vonatkozó Ekertv.-módosítás, kiegészítés, amely – 

az Mttv.-ben szabályozotthoz hasonló – társszabályozási rendszert állít fel. 

A magyarországi szabályozás alkalmas a közösségi média felhasználóinak személyi-

ségi jogi és egyéb szempontú védelmére. A közösségimédia-platformok által nyújtott 

szolgáltatások, kommunikációs lehetőségek gyors fejlődésére tekintettel viszont mind a 

jogalkotónak, mind a jogalkalmazónak folyamatosan figyelemmel szükséges kísérnie a 

változásokat. Az önkéntes szabálykövetés elmaradása, illetve a normasértő magatartások 

önszabályozás, magánszabályozás keretében történő nem megfelelő kezelése esetén, 

újabb állami szabályozással és jogalkalmazással kell biztosítania a közösségimédia-plat-

formok és azok felhasználóinak jogkövető tevékenységét, működését. 
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Egyesült Királyság 
 

A közösségi média és a személyiségvédelem összefüggései  

az Egyesült Királyságban 

 

Fézer Tamás* 

 

 

1. A véleménynyilvánítás szabadságának értelmezése az Egyesült Királyság  

alkotmányos rendszerében 

Az Egyesült Királyságban a véleménynyilvánítás szabadságát elsőként az 1689-es Bill of 

Rights tartalmazta, mely az angol parlament által biztosított privilégiumként jelent meg 

az angol jogban. A Bill of Rights, mely ma is hatályban van és a véleménynyilvánítás 

szabadsága szempontjából még mindig alapvető dokumentumnak számít, nem csupán a 

vélemények kinyilvánításának szabadságát, de a közügyek vitatásához való jogot is dek-

larálta. Egészen 1998-ig, az Európai Emberi Jogi Egyezmény angol ratifikálásáig a com-

mon law a véleménynyilvánítás szabadságát csupán negatív jogként ismerte, mely azt 

jelentette, hogy részletes szabályok hiányában a szokásjogban nem tiltott magatartások 

megengedettek.599 Tekintettel arra, hogy az évszázadok során a common law számos 

kommunikációt minősített jogellenesnek (pl. fenyegetést, zaklatást megvalósító vélemé-

nyek, melyek a nyugalom megzavarására alkalmasak; kifejezetten azzal a szándékkal 

megjelentetett közlemények, hogy azok az érintettben szorongást és kellemetlenségérze-

tet váltsanak ki; gyűlöletkeltés; terrorcselekmény elkövetésére biztatás; obszcén közlé-

sek; becsületet és jó hírnevet sértő közlések stb.), azonban általánosságban nem vizsgálta 

a véleménynyilvánítás szabadságának jelentéstartalmát, e szabadságjog tulajdonképpen 

egy joghézag útján létezett az angol szokásjogban.600 Az írott jog (statutory law) szintjén 

és az equity jogban nem került részletesen kifejtésre a véleménynyilvánítás szabadsága, 

és a történeti fejlődés során csupán a kivételek listája bővült újabb és újabb, a konti-

nentális jogász számára már-már kazuisztikába hajlóan esetközpontú közlemények jog-

ellenesnek minősítésével.601 A véleménynyilvánítás szabadsága sajátos módon ágazati 

jogszabályokban jelenik meg, egy adott szektorral kapcsolatban. Jó példa erre az 1986-

os oktatási törvény (Education Act), melynek 43. szakasza biztosítja, hogy az oktatási 

 
*  Fézer Tamás: egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék. 
599  Ardia, 2013: 21. 
600  Crook, 2010: 397. 
601  Ardia, 2013: 18. 
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intézményeken belül az oktatók és a diákok/hallgatók egyaránt gyakorolhassák az ott 

oktatott ismeretekkel és az oktatási intézmények működésével kapcsolatban is a véle-

ménynyilvánítás szabadságát. Értelemszerűen az ilyen szektorális jogalkotás semmi-

képpen sem vonatkoztatható a jogrendszer egészére, és az angol oktatási törvény meg-

fogalmazása is jelentős megszorításokat tartalmaz a szabadságjog alkalmazhatóságával 

és gyakorolhatóságával kapcsolatban, amikor azt csupán a jogalanyok szűk körének és 

csupán meghatározott tárgykörben biztosítja.602 

A becsület- és jó hírnevet sértő közlések azok, melyek a mai napig a legrészletesebb 

írott jogi megtámogatást kapták az angol jogban, és az ezzel kapcsolatos törvényi 

szabályokat a világ nyugati féltekének egyik legszigorúbb szabályozásának tartják.603 

A szabályozás lentebb bemutatásra kerülő sajátossága és egyben szigorúsága is abban 

keresendő, hogy az igényérvényesítés során az alperesre rendkívül magas bizonyítási 

terhet rak. A becsületsértő és rágalmazó közleményekkel kapcsolatos esetjog 2006-ban 

mérföldkőhöz érkezett, amikor a Jameel v Wall Street Journal ügyben604  a sajtó szá-

mára korábban a Reynolds ügyben605 megszilárdított mentesülési lehetőséget, a közér-

dekre való hivatkozást alaposan átértelmezte. A Reynolds védelem néven elhíresült 

koncepció lényege az volt, hogy a sajtó – ennek definiálására hamarosan kitérünk – a 

becsület és jó hírnév megsértésével kapcsolatos igényérvényesítések során, amennyi-

ben a közvélemény információhoz juttatásának indokával magyarázni tudta magatartá-

sát, mentesült a felelősség alól, és a becsületsértés és rágalmazás jogszabályban meg-

határozott jogkövetkezményei nem voltak vele szemben érvényesíthetők. A Jameel ügy 

szakított ezzel a meglehetősen konzervatív felfogással, igaz, az európai országokat fi-

gyelembe véve meglehetősen későn tette ezt meg. A Jameel döntés megszüntette azt a 

napjainkban különösen abszurdnak tűnő érvelést, illetve annak lehetőségét, hogy a köz-

leményt megjelentető sajtószervet lényegében pontosan a közönség objektív, pontos és 

hiteles tájékoztatásának elvárása kötelezte a becsületet és jó hírnevet sértő tartalom 

megjelentetésére, és a közönségnek jogos érdeke is volt arra, hogy a közleményben 

foglaltakat megismerje.606 A Jameel döntés következményeképpen született meg a ma 

is hatályba lévő 2013-as Defamation Act,607 amely már szektorális elismerés helyett 

általános érvénnyel rendelkezik a véleménynyilvánítás szabadságáról és annak szintén 

általános korlátjáról, a személy becsületének és jó hírnevének védelméről. Míg a 

Jameel döntést megelőzően a Reynolds védelem szempontjából a sajtó fogalmi köre 

meglehetősen szűken értelmezett volt, addig a 2013-as Defamation Act általános jel-

leggel, természetes személyekre és jogi személyekre, tevékenységi körtől függetlenül 

 
602  Sadurski, 2001: 179. 
603  Ardia, 2013: 7. 
604  Jameel & Another v Wall Street Journal, [2006] UKHL 44. 
605  Reynolds v Times Newspapers Ltd, [2001] 2 AC 127. 
606  Descheemaeker, 2015: 651. 
607  Defamation Act, 2013/26. 
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tartalmaz szabályokat, ír elő kötelezettségeket és a jogsértés esetére rendel jogkövet-

kezményeket, melyeket a jogosult oldalán jogvédelmi eszközökként nevesít. 

 

2. A becsületet és jó hírnevet sértő közlemények megítélése az angol jogban 

Az angol becsületsértésekkel és rágalmazásokkal kapcsolatos jogi szabályozás I. Ed-

ward korára nyúlik vissza. Kezdetben, a 13. század végén csupán büntetőjogi szankci-

ókkal bástyázták körül a becsület és a jó hírnév védelmét Angliában.608 Az első feljegy-

zés és bizonyíték, amely már nem különös tényállásokhoz kötötten, hanem általános 

elismerését mutatja a becsület és jó hírnév védelmének, I. János király korából való, 

1606-ból. A common law nyomán a bíróságok ekkor tették általánosan védett értékké 

az akkor még csupán a magánszemélyek becsülethez és jó hírnévhez való jogát. I. János 

kora azért is említést érdemel, ugyanis ekkor jelent meg az a szemlélet, mely már nem 

csupán a közrend megbontására irányuló kísérletként aposztrofálta a rágalmazásokat és 

becsületsértéseket, hanem a jogosult oldaláról szemlélve, magánjogi eszközöket is biz-

tosított a jogaiban sérelmet szenvedett személy számára.609 A magánjogi és büntetőjogi 

védelmi eszközök a 17. századtól egyaránt védelmet nyújtottak a becsületsértésekkel 

és a rágalmazásokkal szemben Angliában. Az angol keresettípusok között megjelenő 

libel akkor volt alkalmazható, ha egy rögzített (írott) közlés alkalmas volt arra, hogy 

egy személyt konkrétan megjelölve vagy legalább beazonosítható módon utalva rá 

olyan kijelentést tartalmazott, amely foglalkozása, gazdasági tevékenysége körében 

hátrányos helyzetbe hozta a jogosultat, illetve észszerűen gondolkozó személyek előtti 

megítélését csorbította, rontotta. Az angol jog a 19. századtól kezdődően a jogi szemé-

lyek számára is biztosítja a jó hírnévhez való jogot.610 A libel keresettel szembeni vé-

dekezésként kezdetben az angol jog csupán a közlés valóságtartalmának bizonyítását, 

a tisztességes véleménynyilvánítás jogának gyakorlását (azaz azt, hogy egy észszerűen 

gondolkozó személy reális értékítéletéről van szó), valamint a köz érdekében történő 

tudósítást fogadta el. Figyelemre méltó, hogy már a 17. századtól az igényérvényesítés 

gátját jelentette, ha a jogosult kérésére, illetve jelzésére a jogsértő közleményt a jog-

sértő módosította, helyreigazította.611  

A becsület és a jó hírnév védelmét a hatályos angol jogban a Defamation Act 2013 

hivatott garantálni, common law jogrendszerekhez képest mindenképpen részletes sza-

bályozásával. A modern angol jogban a korábbi megkülönböztetés, miszerint csak a 

maradandó formát öltő becsületsértő közlemények vontak maguk után jogkövetkezmé-

nyeket (azaz csak a libel volt szankcionálandó) teljesen eltűnt, és a defamation egysé-

 
608  Ardia, 2013: 4. 
609  Idem, 6. 
610  South Hetton Coal Co. Ltd. v North Eastern News Association Ltd, [1894] 1 Q.B. 133. 
611  Ardia, 2013: 7. 
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ges megjelöléssel utal arra a jogalkotó, hogy a más személlyel kapcsolatos, annak meg-

ítélését csorbító, bármilyen formában tett közlés a jog hatókörébe került és felelősséget 

keletkeztet. A becsület és jó hírnév megsértése nem feltétlenül hagyományos értelemben 

vett közlésekre vonatkozik, hanem tulajdonképpen bármilyen olyan tartalom megjelení-

tését, közlését magában foglalja, amely alkalmas a hivatkozott személyiségi jogot, sérel-

mét előidézni.612 Külön tekintettel arra, hogy – amint arról később még szót ejtünk – az 

angol jog a képmáshoz fűződő jog védelmét nem ismeri el általános jelleggel, akár egy 

fénykép jogosult becsületére vagy jó hírnevére sérelmes módon történő átszerkesztése, 

a fénykép dehonesztáló felirattal való ellátása is megalapozhatja a jogvédelmet. A régi 

történelmi gyökereket tisztelve, a Defamation Act a jogi személyek számára is bizto-

sítja a jogvédelmet a jó hírnevüket sértő közlemények esetében, méghozzá a magán-

személyek számára nyitva álló jogvédelmi eszközöket változatlan formában kínálva 

számukra is. A hangsúly a jogi személyek számára biztosított védelem esetében azon 

van, hogy a jogvita tárgyává tett közlemény alkalmas legyen a jogi személy tevékeny-

ségének folytatását veszélyeztetni.613 A McDonald’s például sikerrel tudott angol bíróság 

előtt igényt érvényesíteni azokkal az éttermek előtt tiltakozó magánszemélyekkel szem-

ben, akik feliratokkal, táblákkal és skandálva azzal vádolták meg az étteremláncot, hogy 

számos ember haláláért közvetlenül felelős, egészségtelen ételei miatt.614 A McDonalds 

igényét befogadó és annak helyt adó bírósági döntés hangsúlyozta, hogy nem a tényle-

ges vagyoni hátrány bekövetkezésén van a hangsúly a jogi személyekkel szemben el-

követett jogsértések megítélésénél, hanem azon, hogy a kifogásolt közlés alkalmas le-

gyen a jogi személy gazdasági tevékenységének folytatását negatív irányba befolyá-

solni. Arra tekintettel, hogy a McDonalds ellen tüntetők nem tudták közvetlen bizonyí-

tékokkal alátámasztani állításuk valóságtartalmát, a vállalkozás hamis vádolása lénye-

gében emberöléssel mindenképpen alkalmasnak bizonyult arra az angol bíróság felfo-

gásában, hogy a McDonalds üzleti tevékenységének sikerét veszélyeztesse.615 Fontos 

kiemelni, hogy a Defamation Act magánszemélyek és jogi személyek közötti egyenlő-

sége nem csupán a jogvédelem tekintetében jelent egyenlőséget, hanem a jogsértő ma-

gatartásának megítélése során sem lehet hivatkozási alap az, hogy egy magánszemély 

jogi személlyel szemben tett közlése más megítélés alá kellene, hogy essen, mintha egy 

másik magánszeméllyel szemben fogalmazott volna meg hasonló állításokat. Többek 

között ezért is tartják az angol defamation jogot a világ egyik legszigorúbb szabályo-

zásának a becsület és a jó hírnév védelmének biztosításában.  

A becsület és jó hírnév megsértését előidéző közlések esetében a Defamation Act a 

nyilvánossághoz történő eljuttatást feltételként határozza meg.616 Ez azt jelenti, hogy 

 
612  Bates, 2012: 235. 
613  Chan, 2013: 265. 
614  McDonald’s Corporation v Steel & Morris, [1997]  EWHC Q.B. 366. 
615  Chan, 2013: 268. 
616  Defamation Act, 2013/26., Article 1(1). 
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mindaddig, amíg egy közlés csupán a jogsértő és a jogosult viszonylatában létezik, a 

jogvédelmi mechanizmus nem lép működésbe. A nyilvánosság azonban nem feltétlenül 

jelent széles körű nyilvánosságot, így az érintetteken kívüli más személy vagy szemé-

lyek számára való megismerhetőség már elegendő ahhoz, hogy a közlést nyilvánosnak 

minősíthessék az angol bíróságok. 2006-ban a Keith-Smith v Williams ügyben mondta 

ki először angol bíróság, hogy az interneten megjelenő közlések a nyilvánosság köve-

telményének megfelelnek, még akkor is, ha csak egy meghatározott felhasználói kör 

számára válnak megismerhetővé (pl. egy chatszoba résztvevői férhetnek csak hozzá; 

csupán az férhet hozzá, akit a jogosult a közösségi médiában ismerősnek jelölt stb.).617  

A Defamation Act főszabálya, hogy a jogvédelem csak akkor illeti meg a jogosultat, 

ha a közlés bizonyíthatóan hátrányt okozott számára, illetve észszerű következtetés 

alapján a hátrány bekövetkezése valószínűsíthető.618 A hátrány nem feltétlenül és nem 

kizárólag vagyoni hátrányt (kárt) jelent, hanem – az esetek többségében – a defamation 

definíciójában egyébként szereplő negatív befolyásolást a jogosultról másokban kiala-

kult kép tekintetében. A 2013-as Defamation Actet megelőzően, az 1952-es törvény 

még kiemelt bizonyos jogsértéstípusokat, melyek esetében a hátrány vizsgálata nem 

volt kötelező a jogvédelem biztosításához. A slander actionable per se típusú jogsérté-

sek azokat az eseteket rendelték hátrány bizonyítása nélkül is szankcionálni, amikor a 

közlés olyan bűncselekmény elkövetésével vádolta meg a jogosultat, amely bűncselek-

mény elkövetését egyébként a törvény szabadságvesztéssel rendeli büntetni, amikor a 

közlés a jogosultról azt állítja, hogy valamely fertőző betegségben szenved, illetve ami-

kor a közlés a jogosult által folytatott foglalkozással összekapcsolható módon tartalmaz 

valótlanságokat.619 A 2013-as törvényben a slander actionable per se esetei összeol-

vadtak a libel-vel, és a korábbi hátrányközpontúság enyhítésére került be a törvénybe 

az a lehetőség, hogy a ténylegesen bekövetkezett hátrány bizonyítása helyett a valószí-

nűsítés is elegendő. Számos kritika érte e tekintetben a 2013-as Defamation Actet a 

szakirodalomban azon az alapon, hogy bár lazított a hátrányközpontúságon, azonban a 

korábban egyértelmű és a jogosult oldaláról bizonyítást a közlés nyilvánosságra hoza-

talán kívül nem kívánó 1952-es törvényhez képest valamennyi jogsértés esetében meg-

követeli a jelentős hátrány bizonyítását vagy valószínűsítését.620 A jelentős hátrány ki-

fejezés (serious harm) a 2013-as törvény szóhasználatában azt mutatja, hogy a jogo-

sultról más észszerűen gondolkozó személyekben kialakult képet rontani képes közlés 

nem minden esetben kerül szankcionálásra. A bíróságoknak ugyanis le kell vezetniük 

azt a gondolatmenetet, miért is tartják a közlés által a jogosultnál beálló hátrányokat 

kellően jelentősnek ahhoz, hogy a személyiségvédelem eszközrendszerét biztosítsák a 

 
617  Keith Smith v Williams, [2006] EWHC Q.B. 860. 
618  Defamation Act, 2013/26., Article 1(2). 
619  Defamation Act, 1952/66., Article 2(1). 
620  Bates, 2012: 241. 
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jogosult számára.621 Nyilvánvaló azonban, hogy a jelentős hátrányra vonatkozó meg-

szorítás biztosítja a szabályozás rugalmasságát és technológiai, valamint társadalmi fej-

lődéshez való alkalmazkodását. Az angol bíróságok ezzel a szűrővel élnek is, és a dön-

tések jelentős részében, különösen a közösségi média felületein megjelenő közlésekkel 

foglalkozó döntések indokolásában, a társadalom többségének morálját próbálják kö-

vetni akkor, amikor a hátrány meglétéről döntenek. Ahogyan lentebb bővebb elemzésre 

kerül, a közösségi média esetében különösen nagy figyelmet tulajdonítanak a legújabb 

bírósági döntések annak, hogy a közlésnek teret adó platform felhasználói szokásai je-

lentősen eltérnek a hagyományos médiumokon megjelenő tartalmak fogyasztásának 

szokásaitól.622 A közösségi média felhasználójának angol bíróságok döntéseiben meg-

jelenő leírása mindenképpen egy felületesebben bejegyző és olvasó, impulzív személy 

benyomását kelti; erre tekintettel a közlések tartalmának megítélése során kijelenthető, 

hogy az angol bíróságok nagyobb teret engednek a vélemények kinyilvánításának a 

közösségi média platformjain, mint más médiumokon. A közösségi médiában megje-

lenő véleményekkel szemben magasabb tűrésküszöböt határoznak meg a jogosult ol-

dalán, és ezt különösen azzal indokolják, hogy a közlés címzettje, a közösségi média 

felhasználói köre maga is sokkal elnézőbb az itt közzétett, esetlegesen a becsületet és 

jó hírnevet támadó tartalmakkal szemben. 

A becsület és jó hírnév megsértésére alapított igényekkel szemben a jogsértő a De-

famation Act alapján hat különböző védekezést terjeszthet elő, melyek – amennyiben 

valóban fennállnak – a jogosult kereseti kérelmének elutasítását vonják maguk után.  

A valóság bizonyítása klasszikus hivatkozási alap a jogsértő oldalán. A valóság bi-

zonyításával kapcsolatban a 2013-as Defamation Act azonban nem követeli meg, hogy 

a közlemény teljes tartalmával, annak minden elemével kapcsolatban igazolható legyen 

a valóságtartalom. A jogszabály a „lényegében” valós kifejezést (substantially true) 

használja.623 Ez a megszorítás azt jelenti, hogy a közlés módja elképzelhető, hogy torzít 

valamelyest az állítás valóságtartalmán, azonban amennyiben a közlésben megjelenő 

tények, adatok, információk a valóságnak megfelelnek, jogvédelmet a jogosult nem 

igényelhet. Amennyiben a közlésben megjelenő állítások egyike vagy másika nem felel 

meg a valóság követelményének, a törvény alapján nem automatikus a védekezés el-

utasítása. Ilyen esetekben a bíróságoknak egy összemérést kell végezniük a valós té-

nyeket és a nem valós tényeket megjelenítő közleményrészek tekintetében, és azokat 

összességükben szemlélve kell dönteniük arról, vajon a közlés alkalmas lehetett-e arra, 

hogy a személy becsületét vagy jó hírnevét lényegesen hátrányosan érintse.624 Egy pél-

dával érzékeltetve, ha a közlés a jogosultról azt állítja, hogy bűncselekményt követett 

 
621  Ibidem. 
622  Kenyon, 2014: 29. 
623  Defamation Act, 2013/26., Article 2(1). 
624  Mullis-Scott, 2014: 102. 
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el, és ezt összekapcsolja azzal az értékítélettel, hogy a jogosult mindig is bűnöző haj-

lamú személy volt, akkor még abban az esetben sem lehet jogvédelmet kérni, habár a 

bűncselekmény jogosult általi elkövetését jogerősen megállapította a büntetőbíróság, 

azonban ez volt az első eset, hogy a jogosult bizonyítottan bűncselekményt követett el. 

A második kimentési ok az úgynevezett őszinte vélemény (honest opinion). A ki-

mentési okok közül talán ez a leginkább szubjektív, ugyanis a bíróságtól azt várja a 

törvény, hogy a becsület és jó hírnév megsértése és a véleménynyilvánítás szabadsá-

gába tartozó véleménynyilvánítás közötti olykor meglehetősen szűk mezsgyén katego-

rizálja a közlést. A törvény a következő feltételeket követeli meg ahhoz, hogy a közle-

ményt becsületes véleménynek lehessen címkézni: 

• a közlemény az alperes véleményét, értékelését tükrözi; 

• a kérdéses közlemény megjelöli, akár általánosságban, akár konkrétan, hogy 

mire alapítja az alperes a véleményét; 

• a közleménynek valamely olyan tényen kell alapulnia, amely már ismert volt a 

közlemény megjelenésének időpontjában.625 

 

Az őszinte véleményre alapított kimentéshez szükséges fenti konjunktív feltételeket 

további magyarázattal látja el a Defamation Act. A megértésüket és elemzésüket segíti, 

hogy a törvény olyan körülményeket is meghatároz, melyek ronthatják vagy éppen erő-

síthetik a becsületes véleményre alapított kimentésre hivatkozás sikerét. Az egyik ilyen 

körülmény, hogy amennyiben a felperes bizonyítani tudja, hogy az alperes nem tartott 

ki a kérdéses közleményben megjelenő véleménye mellett a későbbi nyilatkozatai alap-

ján, úgy közlése véleménynek nem minősülhet.626 Erre példa, amikor az alperes később 

a kérdéses közleménytől eltérő következtetésre jut ugyanazon tények vonatkozásában. 

Sajátos ez a megközelítés az angol jogban, hiszen azt várja el a közlemények közzéte-

vőitől, hogy ragaszkodjanak következtéseikhez, álláspontjaikhoz. A törvény ugyanis 

lényegében a változó véleményeket nem részesíti védelemben, és amennyiben azok 

más személyre vonatkoznak, rájuk nézve sértők lehetnek, csupán szilárd meggyőző-

désként tudja elfogadni. A vélemény megváltoztatása a törvény értelmében csak akkor 

nem rontja le a becsületes véleményre alapított kimentésre hivatkozást, ha az alperes 

igazolni tudja, hogy eredeti vélemény bár az alperesi közleményben jelent meg, azon-

ban az egy másik személy véleményét tükrözi.627 

A harmadik kimentési lehetőség a köz érdekében történő megjelentetés. Erre akkor 

hivatkozhat az alperes, ha a kérdéses közlemény részben vagy egészben a köz érdeké-

ben került megjelentetésre, és az alperes alapos okkal hihette azt, hogy a közlemény 

 
625  Defamation Act, 2013/26., Article 3(2)–(4). 
626  Defamation Act, 2013/26., Article 3(5). 
627  Defamation Act, 2013/26., Article 3(6). 
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megjelentetése a köz érdekét szolgálja.628 Példa lehet erre az, amikor egy lakóközösség 

zárt Facebook-oldalán a lakók egy eltűnt tárgyról tesznek említést, és a csoport vala-

melyik tagja bejegyzést tesz arról, hogy a keresett tárgyat úgy látta, mintha egy meg-

nevezett lakó vitte volna ki az épületből. Mivel a közösség érdekét szolgálja ebben a 

példában az, hogy a tárgy nyomára és ezzel közvetve összefüggő módon az azt poten-

ciálisan eltulajdonító személyre ráakadjanak, a bejegyzés nem sért személyiségi jogot 

még akkor sem, ha egyébként direkt kapcsolatot lehetne sejteni a bejegyzésben említett 

személy és a tárgyat eltulajdonító között.629 A Defamation Act egyébként rendkívül 

óvatos ezzel a mentesülési okkal, és kifejezetten előírja a bíróságok számára, hogy az 

eset összes körülményének mérlegelésével döntsenek arról, az adott közlemény a köz 

érdekében jelent-e meg.630 Sajátos szabályok vonatkoznak azokra a közlésekre, amelyek 

egy folyamatban lévő jogvitával kapcsolatosan fogalmaznak meg állításokat a jogvitában 

érdekelt felekről. Ilyen esetekben a törvény arra instruálja a bíróságokat, hogy ne vegyék 

figyelembe annak vizsgálata során, hogy az alperes alapos okkal érezhette úgy, hogy köz-

leménye a köz érdekét szolgálja-e, azt a tényt, hogy a közleményben szereplő állítások 

valóságtartalmának igazolása érdekében terheli-e őt mulasztás.631 A köz érdekében tett 

közlemények esetében a kimentési ok fennállásának vizsgálata során irreleváns, hogy a 

kérdéses közlés tényállítást tartalmazott vagy csupán véleményt fogalmazott meg.632 

A negyedik kimentési lehetőség témánk szempontjából különösen lényeges. Az in-

ternetes oldalak üzemeltetői ugyanis mentesülnek a felelősség alól abban az esetben, 

ha a becsület és jó hírnév sérelmét megvalósító közlemény bár az általuk üzemeltetett 

oldalon jelent meg, azonban nem ők voltak annak a szerzői.633 A felperes ebben az 

esetben akkor tudja mégis felelőssé tenni az oldal üzemeltetőjét, ha bizonyítja, hogy 

nem volt lehetősége a közlemény szerzőjének azonosítására, és az oldal üzemeltetőjé-

hez panaszt intézett a közleménnyel kapcsolatosan, melyre az üzemeltető nem vála-

szolt.634 A közösségi média vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a platformokat üzemel-

tető vállalkozások mindaddig védelmet élveznek a rendszerükben megjelenő jogsértő 

tartalmakkal kapcsolatos igényekkel szemben, amíg a közlemények szerzői beazono-

síthatók a jogosult számára, illetve a szerzők anonimitása esetén együttműködést tanú-

sítanak, és a jogosult panaszára reagálnak.635 A Defamation Act nem várja el a jogo-

sulttól, hogy az interneten megjelenő közlemények szerzői felkutatása érdekében ko-

moly erőfeszítéseket tegyen. A törvény arra utal, hogy akkor azonosítható a közlemény 

 
628  Defamation Act, 2013/26., Article 4(1). 
629  Hilser, 2020: 267. 
630  Defamation Act, 2013/26., Article 4(2). 
631  Defamation Act, 2013/26., Article 4(3). 
632  Hilser, 2020: 269. 
633  Defamation Act, 2013/26., Article 5(1)–(2). 
634  Defamation Act, 2013/26., Article 5(3). 
635  Roos-Slabbert, 2014: 2852. 
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szerzője, ha a jogosult birtokában elegendő információ van a jogsértővel kapcsolatban 

ahhoz, hogy ellene eljárást tudjon indítani.636 A weboldal üzemeltetői szempontjából 

lényeges kérdés az együttműködés részletszabályainak meghatározása. Ebben a tekin-

tetben a Defamation Act nem határozza meg, pontosan milyen panaszkezelési mecha-

nizmust is kell követnie a weboldal üzemeltetőjének, azonban lehetővé teszi, hogy ren-

deleti szintű szabályokban ezt a kormány meghatározza.  

Az ötödik kimentési lehetőség a lektorált vélemények és állítások tudományos köz-

leményekben. Ez a mentesülés csak akkor áll az alperes rendelkezésére, ha a szóban 

forgó közlemény tudományos kérdésben foglal állást, nyilvánít véleményt. Nagyon lé-

nyeges, hogy a tudományos közlemények csak abban az esetben élveznek védelmet a 

defamation keresetekkel szemben, amennyiben megjelenésüket megelőzően független 

lektorálásnak vetik alá, amelyet a közlőhely szerkesztője és legalább egy, a témában 

szakértelemmel rendelkező személy végzett el.637 A törvény nem csupán a tudományos 

közleményt, de az arra adott válaszreakciókat is védelemben részesíti. A közösségi ol-

dalakon valamely tudományos közleményre reagáló válaszok és értékelések azonban 

nem esnek ezen védelem alá, ugyanis a válaszreakció csak akkor védett, ha azt az ere-

deti közleményt lektoráló valamely személy jegyzi, és a válasz azzal a céllal íródott, 

hogy az eredeti tudományos közleményben foglaltakat felülvizsgálja.638 

A sorban az utolsó kimentési lehetőség a jogszabály által védett közléseket öleli fel. 

Ennek értelmében valamennyi bírósági eljárással kapcsolatos közlemény, jogalkotási 

anyag, közigazgatási szerv döntése, nemzetközi szervezetek dokumentumai védelmet 

élveznek.639  

A Defamation Act egy nagyon fontos szabályt is rögzít, melyet az egyetlen közlés 

szabályaként határoz meg (single publication rule). A szabály lényege, hogy amennyiben 

valaki egy jogsértő közleményt jelentet meg, majd szinte teljesen ugyanezen tartalommal 

egy másik közleményt is közzétesz, úgy ezt egyetlen jogsértésként kell értékelni. 

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a jogsértő ugyanazt a jogellenes közlést 

duplikálja vagy multiplikálja.640 Az egyetlen közlés szabálya ezeket az azonos tartalmú 

vagy ténylegesen azonos közleményeket egyetlen közleményként kezeli, így például 

az elévülés szempontjából az első megjelenés időpontja a döntő. Az angol jog ezáltal a 

többszöri jogsértést a defamation esetében nem veszi figyelembe folytatólagos vagy 

ismétlődő jogsértésként. Az egyetlen közlés szabálya azonban nem zárja ki azt, hogy a 

kártérítés megítélése során a bíróságok értékeljék azt a körülményt, hogy az alperes 

többször is megismételte közleményét. A single publication rule éppen ezért az igény-

 
636  Defamation Act, 2013/26., Article 5(4). 
637  Defamation Act, 2013/26., Article 6(3). 
638  Vamialis, 2013: 48. 
639  Defamation Act, 2013/26., Article 7. 
640  Defamation Act, 2013/26., Article 8. 
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érvényesítést korlátozza, de az elévülési időn belül megindított eljárásokban több szem-

pontból is figyelembe vehető a többszöri megjelentetés (pl. a kártérítés mértékének 

meghatározása során).641 

Az igényérvényesítés szempontjából lényeges kiemelni, hogy a modern angol defa-

mation jog főszabály szerint nem esküdtszéki tárgyalás tartását írja elő, hanem a hiva-

tásos bírók eljárását követeli meg a becsületet és jó hírnevet sértő közleményekkel kap-

csolatos perekben.642 Nagyon sajátos ez a szabály a 2013-as Defamation Actben, hiszen 

tipikusan olyan személyiségi jogok megsértésével kapcsolatban indult eljárásokról van 

szó, ahol a társadalmi morálnak nagy jelentősége lehet a jogsértés megítélése során. 2013 

előtt a becsület és jó hírnév sérelmét megvalósító közleményekre alapított eljárásokban 

esküdtszék járt el. Annak oka, hogy a jogalkotó szakított az esküdtszéki rendszerrel, ép-

pen az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások rohamos fejlődésében ke-

resendő. Tekintettel arra, hogy az interneten a véleménynyilvánításra minden korábbi 

médiumhoz képest gyorsabban, olcsóbban és egyszerűbben nyílik lehetőség, a jogalkotó 

már inkább hátrányként tekint az esküdtszék részvételére, hiszen a laikus esküdtek túl-

zottan szubjektív értékítéletet alkotnának egy-egy bejegyzés, hozzászólás jogsértő voltá-

val kapcsolatban.643 A jogalkotó szándéka egyértelmű: objektív és a döntések következ-

ményeit mérlegelő, professzionális ítészek általi eljárást preferál. Kiskapuként azonban a 

Defamation Act megadja a lehetőséget az eljáró bíróság számára, hogy megítélése szerint 

mégis esküdtszék elé utalja az ügyet.644 Erre rendszerint akkor kerül sor, bár meglehető-

sen ritkán, ha a bíróság valamilyen új médiumon megjelenő közleménnyel kapcsolatban 

kényszerül véleményt formálni; ilyen esetekben mintegy kutatási céllal előfordul, hogy – 

különösen az első fokon eljáró bíróságok – az esküdtek véleményére kíváncsiak.645  

A defamation esetében rendelkezésre álló jogvédelmi eszközök körében a Defa-

mation Act számos, akár más common law jogrendszerekhez viszonyított sajátosságot 

tartalmaz. A jogsértés tényének bíróság általi megállapítása nem is szerepel a törvény-

ben, ugyanis a jogszabály egy megközelítő helyreállításra fókuszál. Ennek jegyében az 

egyik első lehetőség a jogvédelmi eszközök körében a bíróság döntéséről készült kivo-

nat megjelentetésének elrendelése.646 A bíróság akár erre irányuló határozott kereseti 

kérelem hiányában is dönthet úgy, hogy a jogsértés megállapítása esetén az alperest a 

bírósági határozat összefoglalójának megjelentetésére kötelezi. Érdekesség, hogy ilyen 

esetben sem a közzététel pontos szövegét, megjelenésének helyét, módját és idejét nem 

határozza meg a bíróság. A határozat jogerőre emelkedését követően a feleknek kell meg-

 
641  Connolly, 2012: 46. 
642  Defamation Act, 2013/26., Article 11. 
643  Vincent, 2016: 79. 
644  Defamation Act, 2013/26., Article 11(2). 
645  Vincent, 2016: 80. 
646  Defamation Act, 2013/26., Article 12(1). 
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állapodniuk a fenti kérdésekben. Amennyiben a felek nem tudnak e tekintetben egyez-

ségre jutni, csak ebben az esetben fordulhat a felperes a bírósághoz a pontos szöveg, a 

hely, az idő és a mód meghatározását kérve, már végrehajtási eljárás keretében.647  

A Defamation Act másik nevesített jogvédelmi eszköze a közlemény eltávolítására 

vagy terjesztésének megakadályozására irányuló kötelezés. A törvény kifejezetten a 

weboldalak üzemeltetőit említi e kötelezettségek elsődleges címzettjeként.648 Termé-

szetesen arra is van lehetőség, hogy a bíróság a közlemény szerzőjét, a szerkesztőt vagy 

éppen a megjelenést biztosító személyt (pl. kiadót) kötelezze a jogsértő közlemény el-

távolítására vagy terjesztésének megszüntetésére. A gyakorlatban a weboldalak üze-

meltetői és így a közösségimédia-platformokat üzemeltető vállalkozások jellemzően az 

anonim közlemények esetében jelennek meg e kötelezés címzettjeként.649  

Meglepőnek tűnhet, hogy a Defamation Act csupán ezen két jogvédelmi eszközt 

nevesíti. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a személyiségvédelmi eszközök köre 

ennél sokkal szélesebb. Az angolszász jogrendszer sajátossága, hogy a statute law nem 

törekszik teljességre, és a bíróságok számára sem jelent abszolút béklyót egy jogsza-

bály tartalma. Az angol jogban tipikusan a common law fejlődése során kialakult kár-

térítési koncepciók természetesen alkalmazhatók a defamation kereset esetében is, így 

mind a vagyoni károk, mind a nem vagyoni hátrányok kártérítéssel történő reparálására, 

illetve kompenzálására van lehetőség.650  

Ahogyan fentebb, a becsület és jó hírnév védelmének sajátos angol fejlődéstörténe-

tét bemutató részben arról már szó volt, a 2013-as Defamation Act a slander actionable 

per se kategóriáját megszüntette. A korábbi esetkörökből mindössze eggyel kapcsolat-

ban mégis sajátos rendelkezéseket tartalmaz a törvény. Amennyiben valaki másról azt 

állítja vagy arra utaló közlést tesz, hogy az illető fertőző betegségben szenved, csak 

akkor ad alapot a jogosult számára az igényérvényesítésre, ha a jogosultnak a közléssel 

kapcsolatban kára származott.651 A kár ebben az esetben azonban nem egyenlő a nem 

vagyoni kártérítéssel (general damages vagy damages for non-pecuniary loss), hanem 

olyan vagyoni hátrányt kell bizonyítani, amely okozati összefüggésben áll a jogsértő 

közléssel.652 A gyakorlatban ide sorolhatók azok az esetek, amikor a jogosultat a mun-

kaviszonyával összefüggésben éri kár a jogsértő közlemény következtében (pl. meg-

szüntetik a munkaviszonyát, fizetés nélküli szabadságra küldik).653 

 

 
647  Defamation Act, 2013/26., Article 12(3)–(4). 
648  Defamation Act, 2013/26., Article 13(1)(a). 
649  Vamialis, 2013: 48. 
650 Descheemaeker, 2015: 669. 
651  Defamation Act, 2013/26., Article 14(1). 
652  Defamation Act, 2013/26., Article 14(2). 
653  Vincent, 2016: 61. 
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3. A képmáshoz fűződő jog védelme az angol jogban 

Az angol jog történeti fejlődése során soha nem alakított ki általános képmáshoz fűződő 

jogot a személyiségvédelem körében. A statute law szintjén egyáltalán nem találko-

zunk ilyen privilégium biztosításával, és a common law is csupán esethez kötötten, de 

semmiképpen sem általánosságban ismeri el a képmáshoz fűződő jogot. Meglepő, de a 

közösségimédia-platformok fényképek megjelenésére erősen építő természete sem vál-

toztatta meg az angol jogot a képmáshoz fűződő jog védelmével kapcsolatos meglehe-

tősen merev álláspontjában.654  

Az Egyesült Királyságban a képmáshoz fűződő jog tipikusan a közéleti szereplők 

egyes csoportjai (pl. sportolók, színészek, zenészek) számára biztosított, és csak az 

esetjog által meghatározott módon. A privilegizált alanyi kör mögött meghúzódó indok 

egyszerű: a közéleti szereplők azok, akiknek a képmása egyfajta brandként is szolgál, 

és igen gyakran marketingcélokra is használható. Éppen ezért ezen személyek képmá-

sával kapcsolatos visszaélések gyakran eredményeznek a külvilágban is manifesztá-

lódó vagyoni károkat a jogosult oldalán. Az angol esetjog sajátos tort-ot dolgozott ki 

ezen esetekre, a passing off  kereseteket. Ahhoz, hogy a jogosult sikerrel érvényesít-

hessen igényt a képmásával kapcsolatos visszaéléssel összefüggésben, két feltétel bi-

zonyítása szükséges: 

• a jogsértés megtörténtekor a jogosult jelentős hírnévvel és ismertséggel bírt; 

• a jogsértő magatartása hamis, félreérthető vagy félrevezető üzenetet közvetített, 

mely azt sugallta a közvélemény számára, hogy a jogsértő termékeit a jogosult 

támogatja, ajánlja vagy éppen jóváhagyta.655 

 

Látható, hogy a passing off doktrína nagyon szűk körben teszi lehetővé az igényérvé-

nyesítést a képmáshoz fűződő jog megsértése esetén, így a közösségi média felületein 

megjelenő módosított fényképek, engedély nélkül készített fényképek közzététele jel-

lemzően nem keletkeztet igényt a jogosult oldalán.656 

A védjegyjog az a terület, amely értelemszerűen szintén segíthet a képmáshoz fű-

ződő jog védelmében. Abban az esetben, ha a személy képmása egyben egy lajstromo-

zott védjegy is, úgy értelemszerűen a védjegyjog az, amely a védjegybitorlás esetének 

minősíti a jogosulatlan felhasználását a képmásnak.657  

A képmáshoz fűződő jog megsértésével kapcsolatos igényérvényesítés harmadik le-

hetősége az Egyesült Királyság által is ratifikált Emberi Jogok Európai Egyezményé-

nek 8. cikkében garantált magánélethez való jog védelmére hivatkozás. Akár a közéleti 

 
654  Roos-Slabbert, 2014: 2857. 
655  Johnson-Gibson, 2015: 482. 
656  Idem, 483. 
657  Idem, 478. 
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szereplők, akár más személyek hivatkozhatnak arra, hogy az igényérvényesítés közép-

pontjában álló fénykép őket valamilyen privát tevékenység közben ábrázolja. A közös-

ségi médiában megjelenő fényképek esetében a privát szféra meghatározása meglehe-

tősen nehéz. Az angol bíróságok jellemzően nem biztosítanak jogvédelmet annak, aki-

ről egy zártkörű eseményen készült fényképet publikálnak. Az esemény bármennyire 

is csak bizonyos személyek számára áll nyitva, a családi körön, a magánélethez szoro-

san tartozó személyi körön kívül eső más személyek részvétele az eseményen már ele-

gendő okot szolgáltat arra, hogy kiléptesse a jogosultat a magánéletéhez kapcsolódó 

tevékenységek folytatásának köréből.658  

A közösségi média platformjain közzétett fényképek esetében a sikeres igényérvé-

nyesítések sokkal inkább a becsület és jó hírnév sérelmét megvalósító tartalmak eseté-

ben tapasztalható az angol bírói gyakorlatban. Amennyiben egy fényképet szerkeszte-

nek, azt feliratokkal látják el, olyan pózban ábrázolják rajta a jogosultat, amely már a 

becsületét, jó hírnevét is sérti, úgy a Defamation Actre alapítható az igény.659 

Az adatvédelem körében a személyt ábrázoló fényképek személyes adatnak minő-

sülnek, így az adatkezeléssel kapcsolatos elveknek és előírásoknak érvényesülniük kell. 

E körben a jogosult beleegyezése a központi kérdés. Az adatkezeléshez adott hozzájá-

rulás értelmezése az angol bíróságokon is visszatérő kérdés. Arra tekintettel, hogy a 

közösségi médiában megjelenő, másról készült fényképek napjainkban elsődlegesen 

okostelefonokkal készülnek, speciális kérdésként jelentkezik, hogy a közzétételhez 

adott hozzájárulásként is értékelhető-e az, ha a jogosultat az ő tudtával és hozzájárulá-

sával fényképezik le egy okostelefonnal. Közismert, hogy az okostelefonok operációs 

rendszerei a kamera alkalmazás integráns részeként kínálják a közösségi média legis-

mertebb platformjain az azonnali és egy-két kattintásos megosztás lehetőségét. Így, 

amennyiben a jogosultról ilyen eszközzel készül felvétel, a legtöbb angol bírósági ha-

tározat indokolása a felvétel elkészítéséhez adott hozzájárulást egyben a közzétételhez 

adott hozzájárulásként is értelmezi.660 Ennek több oka is van. Részben a fent leírt tech-

nológia és az annak használatához kapcsolódó kultúra, azonban másik, vélhetően je-

lentős részben az angol jog képmáshoz fűződő jog elismerésével kapcsolatos vonako-

dása is szerepet játszik a hozzájárulás ilyen kiterjesztő értelmezésében. A gyakorlatban 

az adatkezelési szabályok megsértése a képmások felhasználásával összefüggésben jel-

lemzően ismét csak a közéleti szereplők vonatkozásában nyer elismerést a bírói gya-

korlatban, amikor a jogosultról készült fotósorozatot annak megrendelője a jogosulttal 

kötött szerződés kereteitől eltérően használ fel (pl. más termékeken, más reklámokban 

is megjeleníti, mint amire a közöttük fennálló szerződés vonatkozott).661  

 

 
658  Vincent, 2016: 54. 
659  Vamialis, 2013: 51. 
660  Erdos, 2014: 542. 
661  Idem, 543. 
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4. A privát szféra és a személyes adatok védelmének sajátosságai a digitális  

térben az Egyesült Királyságban 

A digitális térben és különösen a közösségimédia-platformokon tapasztalható, a fel-

használók személyiségi jogait sértő jogsértések közül bár számában és jelentőségében 

is egyértelműen a becsület és jó hírnév sérelmét előidéző közlemények és tartalmak 

jelennek meg, a felhasználók privát szférájának védelme is hangsúlyos problémaként 

jelenik meg az angol bírói gyakorlatban. A privacy modern értelmezésének egyik első 

és a közösségi médiában tapasztalható, a felhasználó magánéletének védelmét célzó 

egyre hangsúlyosabb bírói fellépés tekintetében is alapdöntésnek tekinthető eset a Gu-

lati & Orsi v MGN Limited eset volt 2015-ben.662 A telefonos beszélgetések szolgáltató 

általi lehallgatásával kapcsolatos ügyben a bíróság elvi jelleggel rögzítette, hogy a di-

gitális térben megvalósuló, privát szférát sértő magatartások önmagukban is a szemé-

lyiségvédelem eszközrendszerének alkalmazását váltják ki, és nem szükséges annak 

bizonyítása a felperes részéről, hogy az adott, magánéletébe történő beavatkozás során 

a megszerzett privát információkat felhasználta-e a jogsértő. A következő lépés – szin-

tén 2015-ben – a Vidal Hall v Google ügy volt.663 A bíróság ebben az ügyben úgy fog-

lalt állást, hogy a személyes adatok védelmének megsértése esetén nem szükséges va-

gyoni hátrány biztosítása a sikeres igényérvényesítés és a kártérítés megítélése érdeké-

ben. 2017-ben a HH Prince Moulay Hicham Ben Abdallah Al Alaoui of Morocco v 

Elaph Publishing Ltd ügyben a bíróság még továbbment, és lehetővé tette, hogy a be-

csület és jó hírnév megsértésére alapított igénnyel kumulálható legyenek az adatkeze-

lési szabályok megsértésére alapított igények.664 Ezzel a bíróság lényegében annak a 

lehetőségét teremtette meg, hogy ugyanazon magatartás, a jogsértő közlemény elhelye-

zése az internetes platformokon akár párhuzamos igényérvényesítés tárgya is lehessen, 

természetesen csupán akkor, ha mind a defamation jog, mind az adatvédelmi jog által 

meghatározott különös feltételek fennállnak. A közösségi média vonatkozásában ez azt 

jelenti, hogy amennyiben egy személyről – ideértve a jogi személyeket is – jogsértő 

közleményt helyeznek el, és a közlemény valamely személyes adattal való visszaélést 

tartalmaz (pl. az illető vallási meggyőződésével kapcsolatos), ezt olyan formában meg-

jelenítve, amely sérelmes a jogosult becsületére és jó hírnevére (pl. kifigurázza a vallás 

gyakorlásához kapcsolódó szokásait), a Defamation Act fentebb ismertetett szankcióin 

túlmenően az adatvédelmi szankciók alkalmazását is kérheti a jogosult. E körben fontos 

megemlítenünk, hogy a nem vagyoni hátrány kompenzálására irányuló kártérítési ösz-

szeget (general damages) növelő tényezőként is figyelembe veheti a bíróság azt a kö-

rülményt, hogy a jogosult több személyiségi jogát sértette a közlemény. 

 
662  Gulati & Ors v MGN Limited, [2015] EWHC 1482.  
663  Vidal-Hall v Google, [2015] EWCA 311.  
664  HH Prince Moulay Hicham Ben Abdallah Al Alaoui of Morocco v Elaph Publishing Ltd [2017] 

EWCA 29.  
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A privát szféra védelmével kapcsolatosan az angol jog egy másik sajátosságára is 

érdemes kitérni. 2016-ban a legfelsőbb bíróság a PJS v News Group Newspapers Ltd 

ügyben665 sokadszorra alkalmazta azt a lehetőséget, hogy egy, a felperes magánéletéhez 

tartozó, a sajtóban napvilágot látott információt, melyet más országokban (pl. az Ame-

rikai Egyesült Államokban) már az internetes sajtó számos formában megírt, előzetes 

intézkedésként blokkoljon. Az ügy hátterében egy ismert angol személy titkos orgiája 

állt, melyen partnere nem vett részt és melyről a partnere nem is tudott. A felperes az 

angol bíróságtól az eset megtörténte után egy előzetes intézkedésként azt kérte, hogy 

tiltsa el általános jelleggel a sajtótermékeket képviselő tömörülést, és így közvetve va-

lamennyi angol sajtószervet, a történet megjelentetéséről. A külföldi online média 

azonban elérhető az Egyesült Királyságból is, így a felhasználók könnyedén tudomást 

szerezhettek a történtekről egy amerikai híroldalt vagy fórumot olvasgatva. A kereső-

motort üzemeltető vállalkozások szintén indexelik a külföldi tartalmakat, így a felperes 

nevére indított kereséssel a titkos és Angliában nem publikálható információ fellelhető. 

A hivatkozott döntésben a legfelsőbb bíróság addig ment, hogy a keresőmotort üzemel-

tető vállalkozásokat kötelezte arra, hogy földrajzi adatok alapján blokkolják a felperes 

privát szférájába tartozó információt megjelenítő külföldi oldalakat, amennyiben azo-

kat az Egyesült Királyság területéről kívánja valaki elérni. Ez a lehetőség nem áll exp-

licit módon a bíróságok rendelkezésére az írott jogban, azonban a bíróság a privát szféra 

védelmét rendkívül komolyan véve úgy indokolt, hogy minden lehetséges technológiai 

eszközt alkalmazni lehet annak érdekében, hogy a felperes privát szférához való joga 

ne sérüljön. A privát szféra védelme ebben a tekintetben azzal is indokolható volt, hogy 

a felperes partnerének és kiskorú gyermekének érdekei megkívánták, hogy a felperes-

ről, az anyáról ez az inkrimináló információ ne kerüljön ki. A bíróság úgy találta, hogy 

a privát szféra megvédése akkor is méltányolható kérés a felperes részéről, ha a ma-

gánszférához tartozó információ már nyilvánosságra került. A bíróság kifejtette, hogy 

még a jogosulttal kapcsolatos ismert tények megismétlése is jogosulatlan beavatkozás 

egy személy magánéletébe, hiszen a privát szféra körébe a jogosulton kívül más sze-

mélyek is beletartoznak; azok, akiknek érdekeit a jogosult védeni kívánja. A bíróság 

hangsúlyozta, hogy az angol privacy koncepció két dimenzióban védi egy személy ma-

gánéletét: egyrészt a magánélethez tartozó információhoz való nem kívánt hozzáférés 

ellen, másrészt a jogosult magánéletébe való nem kívánt beavatkozás ellen. Ez utóbbira 

hivatkozással adott helyt a bíróság a felperes kereseti kérelmének. A bíróság azt is ki-

emelte, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, illetve a köz érdekében történő tájé-

koztatás nem állapítható meg akkor, ha valakinek a privát szférájába tartozó tartalomról 

van szó, jelen esetben egy szexuális aktusról. A döntést számos kritika érte szakmai 

körökben. Bár a konkrét eset jól mutatja, hogy az Egyesült Királyság kedvelt jogrend-

szer akkor, ha valakinek a becsületét, jó hírnevét vagy magánélethez fűződő jogát kell 

 
665  PJS v News Group Newspapers Ltd, [2016] UKSC 26. 
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védelemben részesíteni, az abszolút meghatározott személyekre (a felperes partnere és 

gyermeke) szabott ítélet a kritikusok szerint túlmegy a józan ítélkezés határán. Az in-

terneten terjedő információk megállíthatatlansága ellen kívánta ugyanis úgy felvenni a 

harcot, hogy közben a privát szféra védelmének egy globalizációt nem ismerő, nemzeti 

határokra szorított és abszolút jogvédelmet a zászlajára tűző koncepcióját alkotta meg, 

a már létező privacy doktrínák túlértelmezésével. Kétségtelen, hogy az angol bírói gya-

korlatban a magánélet védelme körében a legtöbb európai jogrendszerhez képest rend-

kívül magas szintű védelemmel találkozunk, azonban a jogvédelem biztosításának 

igyekezetében előforduló, 2016-os PJS esethez hasonló vadhajtások vélhetően nem 

nyernek többségi elfogadást. 

 

5. A közösségi médiában megjelenő közlésekkel kapcsolatos jogvédelem  

új irányai az angol bírói gyakorlatban 

Az 1988-as Malicious Communications Act666 és a 2003-ban elfogadott Communica-

tions Act667 azon közleményeket vonta hatálya alá az Egyesült Királyságban, melyek 

kifejezetten rosszindulatú célzattal kerültek közzétételre, azaz az érintett személynek 

valamilyen – nem feltétlenül pénzben kifejezhető – hátrány előidézésének céljából pub-

likálták őket. Ezen két jogszabály az, amelyre hivatkozással a bíróságok kontrollálják 

a felhasználók által a közösségi média felületein közzétett tartalmakat. Az angol jog 

sajátosságaiból adódóan a két hivatkozott törvény a kontinentális felfogásban nem mu-

tatja a közjog és magánjog dichotómiájának jeleit, azaz a jogsértéshez rendelt jogkö-

vetkezmények igen vegyes képet mutatnak, büntetőjogi, közigazgatási jogi és magán-

jogi szankciók sajátos elegyét alkotva ezáltal.  

A Communications Act sajátossága, hogy azon túlmenően, hogy részletesen szabá-

lyozza az elektronikus hírközlési szolgáltatások piacát, lehetőséget biztosít arra, hogy 

ne a szolgáltatót lehessen felelősségre vonni a Malicious Communications Actben meg-

határozott közlemények megjelentetéséhez, illetve nyilvánossághoz közvetítéséhez 

platform biztosításáért, hanem közvetlenül a közlemény közzétevője legyen felelős a 

tartalomért.668 Bár a hivatkozott jogszabályok explicit módon nem tartalmaznak ren-

delkezéseket a közösségi média felületeire, azonban a rendkívül tág megfogalmazások 

a személyi és a tárgyi hatály definiálása során lehetőséget biztosítottak a bíróságok szá-

mára, hogy a közösségi médiában megjelenő közleményeket is e jogszabályok hatálya 

alá vonják. A bíróság ezzel a lehetőséggel élt is. 

A közösségi média felületein közzétett közlemények tartalmának szűrésével kap-

csolatban nagy médiafigyelmet kapott 2018-ban a népszerű skót YouTube felhasználó, 

 
666  Malicious Communications Act, 1988/27. 
667  Communications Act, 2003/21. 
668  Communications Act, 2003/21., Article 32. 
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Markus Meechan ügye669, aki egy angol humorista volt eredetileg és korábban európai 

parlamenti képviselő is. Az online világban Meechan a Count Dankula néven vált is-

mertté, és YouTube csatornáját millióan követték. Meechan ügyének középpontjában 

egy olyan videó feltöltése állt, melyben a barátnőjének kutyája emelte náci karlendítés 

stílusában a mancsát Meechan azon kérdésére, hogy „El akarod gázosítani a zsidó-

kat?” A bíróság a Communications Act szabályai alapján durván sértő tartalomnak mi-

nősítette a videóban látottakat, sértett félként a társadalom egy csoportját, a zsidókat 

megjelölve. Meechannek közérdekű bírságot kellett fizetnie. 2019 februárjában az an-

gol bíróság egy nő büntetőjogi felelősségét állapította meg akkor, amikor a nő az 

Instagram oldalán egy amerikai rap előadó dalszövegéből idézett, és az idézet a „nig-

ger” kifejezést több helyen is tartalmazta. A bíróság Chelsea Russel Instagram ügyében 

is a durván sértő tartalomra hivatkozott. A sértettek köre itt sem volt specifikusan meg-

határozható, és mivel a társadalom egy csoportjáról volt szó, a bíróság a nyolc hét köz-

érdekű munka büntetést, nyolc hét kijárási tilalmat rendelt el vele szemben, valamint 

közérdekű célra fordítandó bírság megfizetésére kötelezte.  

2019-ben az angol bíróságok a fenti esetekhez képest új dimenziókkal gazdagították 

a személyek becsületének és jó hírnevének védelmét, amikor már konkrétan meghatá-

rozható jogosultakra vonatkozó, a közösségi médiában, közelebbről a Facebookon köz-

zétett közleményekkel kapcsolatban értelmezték a becsületsértés és rágalmazás jelen-

téstartalmát és a véleménynyilvánítás korlátait. A Stocker v Stocker ügyben a felperes 

Facebook-üzenőfalán közzétett „megpróbált megfojtani engem” bejegyzés állt az eljá-

rás középpontjában.670 A bíróság határozatában nem állapította meg a becsület és jó 

hírnévhez való jog sérelmét, egy, a közösségi média egészére vonatkozó álláspont ki-

alakítását követően. A bíróság a következőket rögzítette ítélete indokolásában: „Az a 

tény, hogy egy Facebook poszt áll az ügy hátterében, kritikus a kérdés eldöntése szem-

pontjából. A 21. század egy újfajta olvasói réteget szült: a közösségi média felhaszná-

lókat. A bíróság feladata annak eldöntése során, hogy egy Facebook-on megjelenő 

poszt vagy egy Twitter-en közzétett bejegyzés sérti-e a felperes személyiségi jogait, a 

közösségi média felhasználó szemüvegén keresztül kell, hogy lásson, és azt a kérdést 

kell feltennie, vajon egy közösségi média felhasználó miként értelmezhette ezeket a köz-

leményeket. Észben kell azt is tartani, hogy ezek a posztok és tweet-ek milyen formában 

születnek és miként is olvassák őket a nyilvánosság tagjai.”671 A döntés a Defamation 

Act 2013 egyébként általános és valamennyi élethelyzetre vonatkoztatható, absztrakt 

szabályaihoz képest mindenképpen speciális kezelését teremti meg a közösségi médiá-

ban megjelenő közleményeknek. Bár a Defamation Act maga is, a nyilvánosság köve-

 
669  PF v Mark Meechan, [2018] HCJAC 13. 
670  Stocker v Stocker, [2019] UKSC 17. 
671  Stocker v Stocker, [2019] UKSC 17, indokolás 41. pontja. 
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telményének előírásán keresztül, középpontba helyezi azt a körülményt, hogy a kérdé-

ses közlemény másokban a jogosulttal kapcsolatban hogyan változtathatja meg a kiala-

kult képet, azonban a Stocker döntés ezen jóval túlmutat. Némi degradálás érezhető az 

indokolásban a közösségimédia-felhasználóra utalás kapcsán. Az ügy végkimenetele (a 

kereseti kérelem elutasítása) és az indokolás egyértelműen abba az irányba mutat, hogy 

az angol bíróságok figyelembe veszik a közösségi médiához való széles körű hozzáfé-

rést, melyet a mindennapok során szinte nélkülözhetetlen használati tárgyakká váló 

elektronikus eszközök biztosítanak (okostelefonok, táblagépek, okosórák), és ezáltal 

tekintettel vannak arra, hogy a közösségi médiában születő bejegyzések, közlemények 

sok esetben impulzív magatartások. A hagyományos média közléseihez képest nincs 

szerkesztés, hiszen nincsen szerkesztő. Bár a közlemény javításának, módosításának 

lehetősége fennáll a közösségi médiában is, a prompt megjelenés okán ezek adott eset-

ben már nem jutnak el minden felhasználóhoz. Ugyancsak érdemes megfigyelni, aho-

gyan a Stocker ügyben az angol bíróság a közösségimédia-felhasználók felületes olva-

sását és az ott megjelenő információkkal kapcsolatos attitűdjét is az értékelés körébe 

vonja. Ez utóbbi megfigyelés egyébként már a Stocker ügyet megelőzően, 2018-ban, a 

Monir v Wood ügy döntésének indokolásában is megjelent, amikor a bíróság így fogal-

mazott: „A Twitter egy gyorsan változó média. Az emberek jellemzően igen gyorsan 

átpörgetik az ott megjelenő üzeneteket.” A Stocker ügy ezt a hozzáállást a Facebook 

esetében is megfelelőnek találta, és úgy találta, hogy a felhasználók ritkán állnak meg 

egy-egy közleménynél a közösségi médiában, hogy elgondolkozzanak rajta, hogy más 

forrásból is meggyőződjenek a közlemény valóságtartalmáról, így ahogyan a bejegy-

zések maguk, az elolvasásuk is impulzív és felületes.672  

Egy másik, szintén 2019-es ügyben, a Dr Katherine Alexander-Theodotou and ot-

hers v George Kounis ügyben673 egy másik Facebook-bejegyzés kapcsán szintén jelen-

tőséget tulajdonított a közösségi médiának, mint a közlésnek teret engedő publikációs 

felületnek. Az ügy középpontjában egy olyan Facebook-poszt állt, amelyet egy sajtó-

közleményként aposztrofált az alperes. A közlés hátterében egy választási kampány 

állt, és a mandátumért versengő két személy rivalizálásának lenyomata volt. A bíróság 

így fogalmazott döntése indokolásában: „Ez egy komoly állítás volt, egy komoly téma 

kapcsán, amelyet a kampánycsapat Facebook oldalán publikáltak. Nem egy könnyed, 

vicces vagy éppen múló vád egy magánszemély Facebook oldalára posztolva, amelyet 

jellemzően összecsapnak és úgy is olvasnak el.” Látható, hogy a két idézett döntés már 

valódi mintát mutat, és az angol bíróságok értelmezésében döntő jelentőséget tulajdonít 

a közösségi médiában közzétett tartalmak esetében a körülményeknek. Míg a Stocker 

ügyben magánszemélyek jogvitájában a célközönséget is magánszemélyek alkották, 

 
672  Monir v Wood, [2018] EWHC Q.B. 3525., az indokolás 90. pontja.  
673  Dr Katherine Alexander-Theodotou and others v Georgios Kounis, [2019] EWHC 956 Q.B.  
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akik ismerősök, családtagok, barátok lehettek. A bíróság ott kiemelte a közösségi mé-

dia impulzív és számos alkalommal a rendes emberi kommunikáció etikai követelmé-

nyein túlmenő közlési stílust. A Kounis ügyben már nagy jelentősége volt annak, hogy 

a közlemény tartalma és célja egy választás előtt álló politikus becsületét és jó hírnevét 

kívánta aláásni, és a címzetti kör sem a barátokat ölelte fel, hanem a választópolgárokat, 

akiket – a jelölt Facebook-oldalának követése okán – vélhetően akár pozitív, akár ne-

gatív attitűddel, de foglalkoztatott a jelölt tevékenysége.  

Látható, hogy az angol bíróságok közösségi médiában tett bejegyzésekkel kapcso-

latos megítélése erősen körülményfüggő, valamint függ a konkrét témától is, amellyel 

kapcsolatban a bejegyzés született. A fenti esetek jól mutatják, hogy nem csupán ext-

rém esetekről vagy hibás döntésekről van szó, hanem az angol bíróságok jól átgondolt, 

szisztematikusan alkalmazott szabályairól, amelyeken keresztül értelmezni próbálják a 

21. század közösségimédia-uralmát. Az angolszász jogrendszerekkel kapcsolatosan 

gyakran hangzik el az a vád, hogy a szinte korlátlan bírói szabadság és jogértelmezés 

lehetősége attitűdformáló bíróságokat eredményez, melyek számos esetben a valóság-

tól, azaz a társadalom valós értékítéletétől függetlenül törekednek kialakítani nekik tet-

sző magatartásmintákat. A közösségi médiában közzétett közlésekkel kapcsolatos an-

gol bírói gyakorlat ennek szöges ellentétét mutatja, hiszen éppen a közösségi média 

használói oldaláról igyekszik megfogni a jelenséget, és a bejegyzéseket olvasó címzet-

tek vélhető értékelésétől teszi függővé a jogsértés megtörténtéről való döntést. 

 

6. Az online megvalósuló jogsértésekkel kapcsolatos 2019-es jogalkotási javaslat 

Az Egyesült Királyság kormánya 2019 áprilisában publikálta az Online Harms White 

Paper elnevezésű dokumentumot, amely az online térben megvalósuló jogsértésekkel 

kapcsolatos átfogó jogalkotási program alapdokumentumaként látott napvilágot.674 A brit 

kormány a dokumentumban rendkívül ambiciózus célokat rögzít. Az Egyesült Király-

ságot a kormány internethasználat szempontjából a világ legbiztonságosabb országává 

kívánja tenni, ahol a magánszemélyek és jogi személyek egyaránt bizalommal használ-

hatják a világháló adta lehetőségeket, és kiszámítható, előrerögzített magatartási sza-

bályok szerint fogalmazhatják meg véleményüket az online térben. A dokumentum 

megemlíti azt a célkitűzést, hogy a véleménynyilvánítási szabadság gyakorlásának 

egyre nagyobb százalékban teret adó online médiumok azt az igényt hozták felszínre a 

társadalomban, hogy a digitális véleménynyilvánítási szabadság korlátai is megfogal-

mazásra kerüljenek. A kormány a digitálisan közzétett tartalmak elmozdításával kap-

csolatban is nagyobb átláthatóságot kíván biztosítani, ugyanis jelenleg sporadikus és 

meglehetősen fragmentált módon vannak biztosítva a tartalom eltávolításának lehető-

ségei az angol jogban; sok esetben jogorvoslati lehetőség biztosítása nélkül. A doku-

 
674  Online Harms White Paper, 2019. 
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mentum ambiciózus abban a tekintetben is, hogy prognózisa szerint az angol vállalko-

zások kevesebb mint 5%-a fog vélhetően a tervezett jogalkotási termékek hatálya alá 

tartozni kötelezetti oldalon, ugyanis a legnagyobb internetes vállalkozások az Egyesült 

Királyságon kívüli vállalkozások. Éppen ezért a fehér dokumentum extraterritoriális 

hatályú jogalkotást vetít elő. A dokumentumot 2019-ben szakmai és társadalmi vitára 

bocsátották, és ennek eredményeképpen a jelenleg ismert verzió 2020 februárjában ke-

rült közzétételre. A dokumentum legfontosabb tervezett változtatásai a következőkben 

foglalhatók össze: 

1. Az Online Harms White Paper kiemelt célja, hogy az internet felhasználói számára 

növelje a biztonságot egy új gondossági doktrína (duty of care) megalkotásán ke-

resztül. A gondos eljárás követelményét az internetes vállalkozások esetében egy 

független szervezet ellenőrzi majd. A gondos eljárás követelménye e körben azt 

jelenti, hogy minden érintett vállalkozásnak egy hatékony rendszert és eljárást kell 

működtetnie és kidolgoznia, amely a jogsértő tartalmakkal kapcsolatos panaszokra 

megfelelő reakciót tud nyújtani. Az újonnan megalkotni tervezett duty of care 

doktrína az írott jogban ölt majd testet, ezzel véve elejét annak, hogy a bíróságok 

esetről esetre döntsék el, tipikusan a jogsértéseket követően azt, megfelelő volt-e 

az internetes vállalkozás eljárása, panaszkezelési mechanizmusa.675  

2. Az ellenőrző szervezet független lesz a kormánytól, és tagjai nem az internetes 

vállalkozások személyzete közül kerülnek ki. Az ellenőrző szervezet elsődleges 

feladata az lesz, hogy a jogszabály által előírt határidőn belül az érintett vállal-

kozások által megalkotott eljárásokat, mechanizmusokat megfelelőségi ellenőr-

zésnek vesse alá, és probléma esetén konkrét megoldási javaslatokkal szolgáljon. 

A független ellenőrző szervnek kvázi közigazgatási jogköröket is biztosítani kí-

ván a kormány, ugyanis számos olyan kikényszerítési lehetőséget adna a kezébe, 

amellyel a duty of care doktrínával ellentétes vállalkozói magatartásokat szank-

cionálni tudja (pl. bírság kiszabása, mely az érintett vállalkozás kulcsszemélyze-

tét sújtaná, nem a vállalkozást magát). A független ellenőrző szervezet maga ha-

tározná meg azt a magatartási kódexet, amelynek – a törvényben rögzített keret-

szabályok alapján – főszabály szerint az érintett vállalkozások kötelesek alávetni 

magukat. Amennyiben egy vállalkozás a magatartási kódexet nem kívánja alkal-

mazni, külön eljárásban kérheti a kódextől való eltérés ellenőrzését a független 

szervezettől. Az eljárás arra irányulna, hogy a vállalkozás által önállóan megal-

kotott szabályrendszer legalább ugyanolyan mértékben tudja garantálni az inter-

net felhasználóinak biztonságát, mint a magatartási kódex. A tervek szerint a tör-

vény kötelező elemeket is megállapítana, amelyeknek mindenképpen érvényre 

kell jutniuk a magatartási kódexben, melyet a szervezet alkot meg. Ezek az ele-

 
675  Online Harms White Paper, 2019: 41. 
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mek, a fehér dokumentum alapján a terrorizmussal, gyermekek szexuális kizsák-

mányolásával kapcsolatos jogsértő tartalmakra vonatkoznak majd. Az ellenőrző 

szervezet együttműködik majd a bűnüldöző hatóságokkal és más végrehajtásban 

részt vevő szervekkel annak érdekében, hogy a jogsértő tartalmak eltávolításá-

val, megjelenésének megakadályozásával, ideiglenesen hozzáférhetetlenné téte-

lével kapcsolatos kötelezéseinek érvényt szerezzen.676 

3. Az átláthatóság jegyében az érintett vállalkozásoknak rendszeresen kell jelentést 

tenniük a független ellenőrző szervezet számára arról, hogy milyen típusú és hány 

jogsértő tartalommal szemben léptek fel, és miként kezelték a felhasználók pana-

szait. A fehér dokumentum előrevetíti, hogy ezeket a jelentéseket nyilvánosságra 

is hozhatja a független ellenőrző szervezet annak érdekében, hogy a felhasználókat 

segítse az internetes vállalkozásokkal való kapcsolatának kialakításában. 677 

4. A hatékony jogvédelem garantálása érdekében nem csupán az egyes felhaszná-

lók élhetnek majd panasszal először az érintett internetes vállalkozásnál, majd 

ennek eredménytelensége esetén a független ellenőrző szervezetnél, hanem a 

csoportkeresetek mintájára bizonyos szervezetek is felhatalmazást kapnak töme-

ges jogsértések esetén a független szervezethez fordulni.678 

5. Az érintett vállalkozások körének meghatározása során a közösségimédia-plat-

formok, a hosting oldalakat, közösségi fórumokat, üzenetküldő szolgáltatást és 

keresőmotor szolgáltatást üzemeltető vállalkozások kerülnének a szabályozás 

hatókörébe.679  

6. A fehér dokumentum rögzíti, hogy a privát kommunikációk továbbra is védelmet 

élveznek, így ezek monitorozása nem lesz kötelezettség a vállalkozások számára, 

és a független ellenőrző szervezet sem fogja ezeket ellenőrizni.680 

 

A dokumentum fókuszában a jogsértő tartalmak közül a közérdeket sértő, bizonyos ese-

tekben bűncselekményre, erőszakra buzdító, terrorizmussal, gyermekek szexuális kizsák-

mányolásával kapcsolatos tartalmak állnak, azonban a társadalmi konzultáció során szá-

mos igény érkezett arra vonatkozóan, hogy legalább a panaszkezelési mechanizmusnak 

ki kellene terjednie a magánszemélyek közötti, közösségi médiában megjelenő jogsértő 

közleményekre is.681 Ezzel lényegében a klasszikus bírósági igényérvényesítést megelő-

zően lehetne egy vitarendezési megoldást kínálni, amely lehetőséget adna a jogosultnak 

arra, hogy a jogsértő tartalom blokkolását, eltávolítását kérhesse a vállalkozástól, a még 

nagyobb nyilvánossághoz való eljutás megakadályozása érdekében. 

 
676  Online Harms White Paper, 2019: 53. 
677  Online Harms White Paper, 2019: 59. 
678  Online Harms White Paper, 2019: 61. 
679  Online Harms White Paper, 2019: 49. 
680  Online Harms White Paper, 2019: 44. 
681  Online Harms White Paper – Intial consultation response, 2020. 



 

– 208 – 

Felhasznált források jegyzéke 

[1] Ardia, David S. (2013): Freedom of Speech, Defamation, and Injunctions. Wil-

liam & Mary Law Review, Vol. 55, No. 1, pp. 1–84. 

[2] Bates, Stephan (2012): Libel Capital No More – Reforming British Defamation 

Law. Hastings Communications and Entertainment Law Journal, Vol. 34, No. 

2, pp. 233–274. 

[3] Chan, Gary K. Y. (2013): Corporate Defamation: Reputation, Rights and Reme-

dies. Legal Studies, Vol. 33, No. 2, pp. 264–288. 

[4] Connolly, Ursula (2012): Multiple Publication and Online Defamation – Recent 

Reforms in Ireland and the United Kingdom. Masaryk Universiry Journal of Law 

and Technology, Vol. 6, No. 1, pp. 35–48. 

[5] Crook, Tim (2009): Comparative Media Law and Ethics. New York: Routledge.  

[6] Descheemaeker, Eric (2015): Mapping Defamation Defences. Modern Law Re-

view, Vol. 78, No. 4, pp. 641–671. 

[7] Erdos, David (2014): Data Protection and the Right to Reputation: Filling the 

Gaps after the Defamation Act 2013. Cambridge Law Review, Vol. 73, No. 3, 

pp. 536–569. 

[8] Government of the United Kingdom (2019): Online Harms White Paper. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at-

tachment_data/file/ 793360/Online_Harms_White_Paper.pdf. (2020. 05. 13.). 

[9] Government of the United Kingdom (2020): Online Harms White Paper – Initial 

consultation response. https://www.gov.uk/government/consultations/online-

harms-white-paper/public-feedback/online-harms-white-paper-initial-consultation-

response. (2020. 05. 13.). 

[10] Hilser, Maura E. (2020): England and Wales’ Defamation Act 2013 and the Pub-

lic Interest Defense: An Emphasis toward “Is It True” over “Will They Sue?” Ari-

zona Journal of International and Comparative Law, Vol. 37, No. 2, pp. 249–278. 

[11] Johnson, Philip – Gibson, Johanna (2015): The New Tort of Passing off. Law 

Quarterly Review, Vol. 131, No. 3, pp. 476–494. 

[12] Kenyon, Andrew T. (2014): Protecting Speech in Defamation Law: Beyond Rey-

nolds-Style Defences. Journal of Media Law, Vol. 6, No. 1, pp. 21–46. 

[13] McLean, Deckle (2002): Internet Defamation. Communications and the Law, 

Vol. 24, No. 4, pp. 21–42. 

[14] Mullis, Alastair – Scott, Andrew (2014): Tilting the Windmills: The Defamation 

Act 2013. Modern Law Review, Vol. 77, No. 1, pp. 87–109. 



 

– 209 – 

[15] Roos, A. – Slabbert, M. (2014): Defamation on Facebook: Isparta v Richter 2013 

6 SA 529 (GP). Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol. 17, No. 6, pp. 

2844–2868. 

[16] Sadurski, Wojciech (2001): Freedom of Speech and Its Limits. Law and 

Philosophy Library, Vol. 38, pp. 167–198. 

[17] Vamialis, Anna (2013): Online Defamation: Confronting Anonymity. Interna-

tional Journal of Law and Information Technology, Vol. 21, No. 1, pp. 31–65. 

[18] Vickers, Sophie (2007): The Internet and Defamation Liability in the United 

Kingdom. Convergence, Vol. 3, No. 1, pp. 86–88. 

[19] Vincent, Johnson R. (2016): Comparative Defamation Law: England and the 

United States. University of Miami International and Comparative Law Review, 

Vol. 24, No. 1, pp. 1–98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– 210 – 

 

 

 

Írország 

 
A közösségi média és a személyiségi jogok védelme Írországban 

 

Fézer Tamás* 

 

 

1. A véleménynyilvánítás szabadsága Írországban 

Írország Alkotmányának 40.6.1.i. cikke rendelkezik a szólásszabadságról és a véle-

ménynyilvánítás szabadságáról.682 Az alkotmányi rendelkezés minden állampolgárnak 

biztosítja annak jogát, hogy véleményét és meggyőződését szabadon kinyilváníthassa. 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a hivatkozott jogszabályhely állampolgárokat említ és 

nem terjeszti ki a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadságának a jogát a 

szervezetekre, legalábbis nem explicit módon. Éppen ebből adódóan e szabadságjog 

nem korlátlan. Az ír Alkotmány ugyanis úgy rendelkezik, hogy a közvélemény formá-

lásának legfontosabb eszközei, mint amilyenek a rádió és a sajtó (ezen orgánumokat 

kifejezetten említi az ír Alkotmány) bár rendelkeznek a véleménynyilvánítás szabadsá-

gával, azonban ezt a szabadságjogot nem használhatják olyan formában, amellyel a 

közrendet, a közerkölcsöt vagy pedig az állam hatalmát ásnák alá.683 A hivatkozott al-

kotmányi rendelkezés a szervezetek közül csupán a közvélemény formálása során mér-

tékadó médiumokat említi, mint a véleménynyilvánítás jogának címzettjeit az állam-

polgárok mellett. Ez a megszorítás azonban csupán látszólagos. Az ír bírói gyakorlat a 

véleménynyilvánítás szabadságát valamennyi szervezetre (forprofit és nonprofit szer-

vezetre egyaránt) kiterjeszti azzal az indokolással, hogy ezen szervezetek végső soron 

ember alkotta szervezetek és ilyenként az állampolgárok számára biztosított vélemény-

nyilvánítás szabadságához való jog gyakorlásának megjelenítői.684 Másrészt a közvé-

lemény formálásában jelentős szerepet játszó szervek közül példálózva említett és így 

kiemelt figyelmet igénylő rádió és sajtó említése sem jelent megszorítást. Részben azért 

nem, mert a példálózó felsorolás nyitva hagyja annak kérdését, miként definiálható a 

közvélemény formálásában jelentős szerepet játszó szervezet, másrészt a sajtó megje-

lölés nem olyan egzakt jogi fogalom, mely a technológiai fejlődés által folyamatos 

 
*  Fézer Tamás: egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék. 
682  Írország Alkotmánya (Constitution of Ireland), melyet 1937. július 1-jén fogadtak el és 1937. december 

29-én lépett hatályba. 
683  Írország Alkotmánya, Art. 40.6.1.i. cikk. 
684  Kenyon, 2014: 22. 
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életre hívott, a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásához használt platformo-

kat kirekesztené e körből. Igaz, hogy sem a televízió, sem az internet és így a közösségi 

média sem jelenik meg a korlátozó szabály címzetti körében, azonban az ír bírói gya-

korlat egyértelműen azt mutatja, hogy időnként sajtóként, időnként a közvélemény for-

málásában jelentős szerepet betöltő médiumokként hivatkozva rájuk, bevonják őket a 

szabályozás hatókörébe.685 Fontos kitérni arra, hogy amíg az állampolgárok számára a 

véleménynyilvánítás szabadsága az ír Alkotmány rendelkezése alapján szinte korlát-

lannak tűnő jog, legalábbis abban az értelemben korlátlan, hogy közjogi korlátok nin-

csenek kifejezetten hozzárendelve e jog gyakorlásához. A magánszemélyekre látszólag 

nem vonatkozik a közrend, közerkölcs és az állam hatalmának aláásására alapított kor-

látozás. A gyakorlat azonban egyértelműen mást mutat. Egyrészt az Írország által is 

ratifikált Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkében rögzített véleménynyil-

vánítás szabadsága egyértelműen korlátozható arra hivatkozással, hogy az a közrendet 

nem veszélyeztetheti, másrészt az ír bíróságok az adott esetben közrendbe, közer-

kölcsbe ütköző vagy éppen az állami hatalomgyakorlást veszélyeztető véleményeknek 

teret adó platformokat a közvélemény formálásában jelentős szerepet betöltő szerveze-

teknek minősíti, és ezáltal terjeszti ki az itt megjelenő véleményekre a korlátozást. Eb-

ből következik, hogy a véleménynyilvánítás jogának ír felfogása tulajdonképpen szinte 

azonos tartalommal és azonos korlátok mentén alkalmazandó magánszemélyekre és a 

közvélemény formálásában jelentős szerepet betöltő szervezetekre. Ez utóbbi kör meg-

határozása során az ír bíróságok elsősorban a Data Protection Commission, az ír adat-

védelmi hatóság interneten keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos markáns és 

kemény fellépéséből kiindulva a közösségimédia-platformokat is egyértelműen ilyen 

közvéleményt jelentősen formáló platformoknak minősíti.686 Ez a felfogás adja meg 

annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben tárgyalásra kerülő, a közösségi médiában 

közzétett vélemények, hozzászólások esetében ne csupán az ezen véleményeket közzé-

tevő személyek, de bizonyos esetekben – a véleménynyilvánítás szabadságának korlá-

taiba való ütközés eseteiben – maga a közösségimédia-platformot üzemeltető vállalko-

zás is felelősségre vonható legyen.687  

Írország Alkotmánya a véleménynyilvánítás korlátozásával kapcsolatban meglehe-

tősen bőbeszédű, és úgy fogalmaz, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát csak egy 

demokratikus társadalom értékeihez viszonyítottan szükséges mértékben lehet korlá-

tozni, zavarkeltés vagy bűncselekmény megelőzése érdekében, a nemzetbiztonság ér-

dekében, a közbiztonság vagy a területi integritás biztosítása érdekében, a közegészség 

és közerkölcs megóvása érdekében, mások jó hírnevének vagy más jogainak védelme 

érdekében, titkos vagy bizalmas adat titkos jellegének megóvása érdekében, valamint 

 
685  Kenyon, 2014: 23. 
686  Cox, 2014: 32. 
687  Connolly, 2012: 37. 



 

– 212 – 

az igazságszolgáltatás függetlenségének és autoritásának megőrzése érdekében.688  

Ez a hosszú lista a közrend, közbiztonság és közerkölcs hivatkozásain túl természetesen 

tartalmazza a más személyek jogainak védelmére alapított korlátozás lehetőségét is.  

Ez utóbbit tovább bontja, amikor az állam kötelezettségévé teszi, hogy jogi eszközök-

kel a lehető legteljesebb mértékben biztosítson védelmet minden állampolgárnak az 

életét, személyét, jó hírnevét és tulajdonát érintő jogtalan támadások ellen.689 Az ír Leg-

felsőbb Bíróság 1988-ban a Kennedy v Hearne ügyben a jó hírnév és becsület megóvá-

sával kapcsolatos jogvédelmi eszközöket kifejezetten olyan jogi megoldásoknak minő-

sítette, melyek az Alkotmány ezen cikkének érvényesülését hivatottak szolgálni.690 

 

2. A becsület és a jó hírnév védelme és az ezeket sértő magatartások megítélése 

Érdemes megvizsgálni a rágalmazás és becsületsértés ír definíciójának fejlődéstörténetét. 

A jelenleg hatályos 2009-es Defamation Act691 elődjét 1961-ben alkották meg692. Ez volt 

Írország első becsületet és jó hírnevet védő törvénye, mely egészen 2010-ig a következő-

képpen határozta meg a rágalmazást, becsületsértést: valótlan tényállítás megjelentetése, 

mely az érintett személlyel kapcsolatos gyűlöletkeltést, kifigurázást vagy megalázást cé-

lozza, illetve ennek teszi ki az érintett személyt.693 Ezt a meglehetősen archaikus definí-

ciót váltotta fel a 2010. január 1-jén hatályba lépett Defamation Act fogalommeghatáro-

zása, mely sokkal modernebb alapokon nyugszik, és ezáltal sokkal szélesebb mérlegelési 

jogkört biztosít a bíróságok számára is: rágalmazó, illetve becsületsértő állításnak minő-

sül mindaz, amely egy személy becsületét vagy jó hírnevét a társadalom észszerűen vi-

selkedő tagjainak szemében sérti.694 Az ír jogban jelenleg is hatályban lévő fogalommeg-

határozás több szempontból is érdekes, és érezhetően más, mint amelyet a magyar jog 

használ. Egyfelől nem központi eleme a jogellenes magatartásnak a valótlan tényállítás. 

Bár a magyar polgári jog becsületsértés fogalmát alapul véve, a becsületet sértő magatar-

tások egyébként sem feltétlenül tartalmaznak valótlan tényeket, hiszen az adott személy 

valamely tulajdonságának kifigurázása vagy kigúnyolása is megvalósíthat becsületsér-

tést, azonban az ír jogban az adott állítás jogellenes voltának megítélése kizárólag a tár-

sadalmi morál függvénye. A társadalom észszerűen viselkedő tagjainak értékítéletét lé-

nyegében a társadalom többségének morális felfogásával azonosíthatjuk. Ez azt jelenti, 

hogy az ír fogalommeghatározás rendkívüli rugalmasságot biztosít a bíróságok szá-

mára, és felkészült a technológiai fejlődésre is azáltal, hogy az újonnan megjelenő, egy 

 
688  Írország Alkotmánya, Art. 40.6.1.i. cikk. 
689  Írország Alkotmánya, Art. 43. cikk. 
690  Kennedy v Hearne, [1988] 1 IR 481. 
691  Defamation Act, 2009/31. 
692  Defamation Act, 1961/40. 
693  Defamation Act, 1961/40., Art. 16. 
694  Defamation Act, 2009/31., Art. 6. 
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személy becsületét és jó hírnevét potenciálisan sértő tényállításnak teret engedő platfor-

mokon (pl. a közösségimédia-platformok, melyek folyamatos szolgáltatásbővítéssel és 

fejlesztésekkel igyekeznek részben megfelelni a társadalmi kihívásoknak és elvárások-

nak, részben maguk kívánnak online viselkedési attitűdöt kialakítani) megjelenő vélemé-

nyek személyiségi jogot sértő mivoltát is a társadalom értékítéletétől teszi függővé.695 

Nem veszélytelen ez a nyitott definíció, hiszen az ítélkező bíróság számára adott esetben 

komoly feladat lehet egy a társadalomban még nem régóta elérhető szolgáltatással kap-

csolatos többségi értékítélet feltérképezése, másrészt maguk a bírósági határozatok is 

visszahatnak a társadalmi morálra, hiszen – különösen új vagy a társadalmat egyébként 

is megosztó platformok esetében – a határozatokon keresztül alakulhat ki vélemény az 

adott platformmal kapcsolatban a társadalom tagjainak jelentős részében. Érthető az ír 

jogalkotó törekvése, hiszen a cél az volt, hogy ne az érintett személy legszűkebb körének 

szemében őt lealacsonyító vagy megítélését rontó közlemények és állítások kerüljenek a 

személyiségvédelem célkeresztjébe.696 Egy banális példával érzékeltetve, egy bűnöző 

személyről alkotott és kommunikált vélemény, amennyiben őt a saját bűnözői köre előtt 

alacsonyítja le, értelemszerűen nem igényli a személyiségvédelem rendszerének műkö-

désbe lépését.  

Írország is – az angol ajkú országokhoz hasonlóan – két hagyományos jogsértést kü-

lönböztetett meg a magyarra nehezen fordítható defamation kategórián belül: libel és 

slander típusú, becsületet, illetve jó hírnevet sértő jogsértéseket. A libel hagyományos 

értelemben az írásos – vagy legalábbis rögzített – formát öltő jogsértéseket, míg a slander 

a szóban kommunikált jogsértéseket öleli fel.697 Természetesen a modern technológiai 

fejlődés ezt a megkülönböztetést meghaladottá tette, így a becsületet és jó hírnevet sértő 

magatartásokat egységes terminológia, a defamation váltja fel. A 2009-es Defamation 

Act ezt kifejezetten rögzíti is, hogy mind a slander, mind a libel típusú jogsértések hatálya 

alá tartoznak, és az egységes defamation terminológia azt fejezi ki, hogy a jogvédelem 

tartalma és eszközei tekintetében nincsen többé jelentősége a közlés formájának.698 Bár 

számos ír bírósági határozat kiterjeszti a libel esetében hagyományosan megkövetelt írás-

beliség definícióját az interneten publikált véleményekre is azzal a hivatkozással, hogy 

itt is rögzített formáról beszélhetünk, azonban ennek a különbségtételnek többé nincsen 

jelentősége. Éppen ezért annak sem tulajdonít az ír jog jelentőséget, hogy a közösségi 

médiában megjelenő vélemények, bejegyzések, kommentek, hírek vagy álhírek könnyen 

módosíthatók, szerkeszthetők vagy akár törölhetők is, ezzel ásva alá a libel esetében a 

maradandóság kritériumát.  

Annak érdekében, hogy egy állítás a defamation szintjét elérje és ilyenként meg-

nyissa az igényérvényesítés lehetőségét az érintett személy számára, három feltétel 

 
695  Kenyon, 2014: 34. 
696  O’Down, 2009: 174. 
697  Defamation Act, 1961/40., Art. 6 &14. 
698  Defamation Act, 2009/31., Art. 6(1). 
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együttes fennállása szükséges: megjelenés (közzététel), az érintett személyre utalás, va-

lótlanság vagy sérelmes jelleg. 

A 2009-es Defamation Act értelmében a megjelenés vagy közzététel esszenciális 

eleme a jogsértésnek. Már a történelmi jelentőségű 1840-es Ahern v Maguire esetben 

kimondta az ír Legfelsőbb Bíróság azt, hogy egy kizárólag a címzett által megismert és 

róla a becsület csorbítására alkalmas állításokat tartalmazó levél, melyet senki más nem 

ismer meg, nem minősíthető jogsértésnek, hiszen a levélben foglalt állítások nem ke-

rültek közzétételre.699 Természetesen egy rossz kézhez, nem az érintett személyhez kéz-

besített, egyébként az érintett személynek szóló, az Ahern esetben kifejtett sértő tar-

talmú levél azonban ugyanezen az alapon már lehet jogsértő. Napjainkban az 1840-es 

Ahern eset a közösségi médiára vonatkoztatva is szolgál hasznos megállapításokkal, 

hiszen egy közösségimédia-platformon keresztül küldött privát üzenet, melynek tartal-

mát az érintetten kívül más nem ismerheti meg, nem ad alapot igényérvényesítésre. 

Annak azonban nincsen jelentősége a megjelenés, illetve közzététel követelményének 

vizsgálata szempontjából, hogy milyen széles kör számára vált a jogsértő közlés elér-

hetővé. Akár egyetlen, az érintetten kívüli személy számára való hozzáférés is alkalmas 

arra, hogy a személyiségvédelem rendszerét működésbe léptesse.700 Ugyancsak nem 

menti a jogsértőt az, ha a közösségimédia-platformon közzétett jogsértő állítása rövid 

időn belül törlésre került, és nem bizonyítható, hogy bárki látta-e azt.701 A megjelenés, 

közzététel követelménye ugyanis nem jelenti az ír bíróságok értelmezésében azt, hogy 

a benne foglalt állítások el is jutnak bizonyos személyekhez; ennek elvi lehetősége ele-

gendő a jogsértés megállapításához. Éppen ezért érzi szükségét az ír jog annak, hogy 

már akkor lehessen a bíróság előzetes intézkedését kérni, ha a közzétételről tudomást 

szerez az érintett személy, azonban az még nem került nyilvánosságra.702 Az előzetes 

intézkedés e körben a megjelenés, közzététel megakadályozása, az azt megtiltó bírósági 

kötelezés formájában ölt testet. Az ír Legfelsőbb Bíróság 1998-ban, a National Irish 

Bank v Radio Telefis Eirann ügyben megállapította azonban, hogy amennyiben a be-

csületet vagy jó hírnevet sértő közlemény közzétevője alá tudja támasztani, hogy a köz-

zététel közérdeket szolgál, a jogosult nem élhet az előzetes intézkedés, a közzétételtől 

való eltiltás kérelmezésének lehetőségével, hanem a közzététel után gyakorolhatja csak 

a személyiségvédelem körében biztosított jogait (pl. követelhet kártérítést).703 Ezen 

meglehetősen vitatható döntés tulajdonképpen olyan nyitott és nehezen megfogható hi-

vatkozási alapot (közérdekre való hivatkozást) teremt a jogsértő számára, amely később 

gyakorlatilag megfoszthatja a jogosultat a hatékony jogvédelemhez való jogától, hiszen 

a közzététel után az elszenvedett nem vagyoni sérelmek kompenzálása, illetve szinte 

 
699  Ahern v Maguire, [1840] 1 IR 39. 
700  Rustad, 2019: 421. 
701  Cox, 2011: 17. 
702  Defamation Act, 2009/31., Art. 33. 
703  National Irish Bank v Radio Telefis Eirann, [1998] 2 IR 465. 
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valamennyi személyiségvédelmi eszköz (pl. helyreigazítás, elégtételadás) alkalmatlan 

arra, hogy teljes reparációt valósítson meg. A közösségi média világában megjelenő 

jogsértő közzétételek azonban jellemzően nem kerülnek ezen szabály hatókörébe, te-

kintettel az ezen platformokon megjelenő közzétételek prompt és impulzív jellegére.704  

Az érintett személyre, azaz a jogosultra utalás követelménye azt fejezi ki, hogy a 

jogosult, akinek személyiségi jogait sértő a közzététel beazonosítható legyen mások 

számára, azaz a közleménnyel összekapcsolható legyen a személye. Nem szükséges 

azonban, hogy a becsületet vagy jó hírnevet sértő közzététel konkrétan meg is nevezze 

a jogosultat. Elegendő a jogsértés megállapításához az, ha a jogosulttal kapcsolatba 

hozható, például a foglalkozására, tartózkodási helyére vagy társadalmi kapcsolataira 

tett utalások révén. Az ír bíróságok gyakorlatában találkozunk ezen szabály meglehető-

sen extrém értelmezésével is. Volt olyan eset, amikor egy korábbi katonatisztnek azon az 

alapon ítélt meg a bíróság kártérítést a személyiségi jogai megsértése miatt, mert a füléről 

készült képet használták fel egy korrupcióval foglalkozó televízió-műsorban illusztrálás-

ként. Egy másik döntésben egy nyugdíjba vonult ügyvéd autójáról készült képpel, a rend-

szám kitakarásával illusztrálták az egyébként ittasan vezető sofőrökről szóló műsort. En-

nek a némiképpen parttalan igénybefogadásnak a hátterében vélhetően az az ír jogban 

lényeges alaptétel áll, hogy a jogosult felismerhetősége, a jogosultra utalás követelménye 

a bizonyítási teher szempontjából a jogosulton van, így ha akár egyetlen személy segít-

ségével is sikerül igazolnia a jogosultnak, hogy az érintett közleményről ő felismerhető 

volt, akkor akár befogadást is nyerhet kereseti kérelme.  

A valótlanság követelménye klasszikusnak mondható az európai jogrendszerekben, 

a jó hírnév sérelmét megvalósító közlések esetében. Az ír jogban, akárcsak más európai 

jogok esetében, a valóság bizonyítása mentesíti a kötelezettet.705 E körben nincs jelen-

tősége annak, hogy mennyire régi, mennyire homályos vagy éppen a jogosult privát 

szférájába betüremkedő jellegű volt az állítás, amennyiben valós tényeken alapult, a 

személyiségvédelem eszközei nem alkalmazhatók. Annak azonban jellemzően jelentő-

séget tulajdonítanak az ír bíróságok, tipikusan a kártérítési összegek megítélésén ke-

resztül, hogy egy hamis tényeket tartalmazó közlemény kifejezetten ártó szándékkal 

került megjelentetésre, vagy csupán a véletlen műve volt a közlés.706 Ez utóbbira példa, 

amikor az alperes elfelejtkezett okostelefonja azon beállításáról, mely minden, adott 

programban szerkesztett képet automatikusan feltöltött a Facebookra, és a felperesről 

készült, annak becsületére sérelmes változtatásokat tartalmazó képet az alperes kifeje-

zett szándéka nélkül is közzétette a szerkesztést követően.707  

 
704  Cox, 2014: 37. 
705  Defamation Act, 2009/31., Art. 16(1). 
706  Cox, 2011: 14. 
707  Cox, 2011: 15. 
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Sajátos megoldása az ír jognak az úgynevezett „becsületes vélemény” mentesülési 

ok. Ezt a védekezést a kötelezett a következő körülmények fennállása esetében alkal-

mazhatja sikerrel, saját felelősségét mentve ezáltal: 

‒ a közlemény közzététele időpontjában az abban megjelenített állítások valóságá-

ban alappal bízott (jóhiszeműség); 

‒ a közzétett vélemény a közlemény címzetti köre által bizonyítottnak vagy valós-

nak vélt tényeken alapult; 

‒ a közzétett vélemény valamely közérdekű ügyhöz kapcsolódott.708 

A fenti esetkörök közül az utolsó érdemel bővebb kifejtést. A közérdekű ügyhöz 

kötődés a közösségi média világában tipikusan valamely aktuális közéleti vagy politi-

kai eseménnyel kapcsolatos véleménynyilvánítást foglal magában. Amennyiben pél-

dául egy média által bemutatott, a közvéleményt foglalkoztató autóbalesethez kapcso-

lódó bejegyzés a közösségimédia-platformon a baleset valamely résztvevőjét egyértel-

műen a baleset okozásáért felelős személynek állítja be, ez a vélemény védelmet élvez 

a személyiségvédelmi igényekkel szemben.709 

 

3. A jogsértésekért való felelősség kérdései 

Írország az Európai Unió tagállamai között sajátos helyet foglal el a közösségi média 

szabályozásával kapcsolatos hozzáállását tekintve. Az ír adatvédelmi hatóságot (Data 

Protection Commission) ugyanis Unió-szerte az egyik legszigorúbb szabályozó ható-

ságnak tartják a közösségi médiában megvalósuló adatvédelmi incidensekre adott re-

akciót figyelembe véve.710 Az angolszász common law jogrendszerű Írország külön tör-

vényt alkotott 2009-ben a becsület és jó hírnév védelme, valamint ezen személyiségi 

jogok megsértése esetén igénybe vehető jogvédelmi eszközök témakörében (Defa-

mation Act 2009). Az ír jogszabály rendkívüli részletességgel és lényegében technoló-

gia-, illetve platformsemleges formában határozza meg a becsület és jó hírnév megsér-

téséhez kapcsolódó szankciókat, illetve fogalmaz meg általános elvárásokat a gazda-

sági tevékenységük okán potenciálisan jogsértő pozícióba kerülő vállalkozások szá-

mára. Az ír jogszabály érdekessége, hogy szabályozási megoldása az úgynevezett du-

ális megközelítés, amely egyaránt törekszik szervezetek – elsősorban gazdasági tevé-

kenységet folytató vállalkozások – és magánszemélyek becsületet és jó hírnevet sértő 

magatartásainak megelőzésére és szankcionálására. Ennek következménye azonban 

nem egy belülről fragmentált, a potenciális jogsértők alapján eltérő koncepciót megva-

lósító rendszer, hanem egy egységes alapokon nyugvó védelmi mechanizmus megte-

remtése, amely – legalábbis a védendő jogi tárgy tartalmát és a szankciókat figyelembe 

véve – nem különböztet aszerint, hogy a jogsértést szervezet vagy természetes személy 

 
708  Defamation Act, 2009/31., Art. 20. 
709  Cox, 2011: 18. 
710  Connolly, 2012: 38. 
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valósította meg. Bár a törvény a technológiasemleges attitűdből kiindulva óvatosan ke-

rüli a közösségi média kifejezést, tartalmából azonnal világossá válik, hogy amennyi-

ben egy természetes személyt támadás ér valamely közösségi médiához sorolt felüle-

ten, platformon (tipikusan, az ír Data Protection Commission gyakorlatában gyakorta 

előkerülő Facebookon, Twitteren vagy LinkedInen), a 2009-es ír Defamation Act meg-

adja számára a lehetőséget, hogy a becsület- és jó hírnév megsértésének esetére rendelt 

jogvédelmi eszközöket igénybe vegye, és becsületének, jó hírnevének védelme érde-

kében akár kártérítést is követeljen a jogsértőtől.711 Az ír koncepció a személy becsü-

leté-nek és jó hírnevének védelmét az online és az offline világban azonos kritériumok 

alapján biztosítja. Ennek a felfogásnak az a következménye, hogy egyrészt a jogsértés-

nek keretet, platformot adó környezet nem csupán a közösségimédia-platformokat öleli 

fel, hanem akár fórumok hozzászólásaira is vonatkozhat. A másik fontos következmé-

nye az egységes védelmi megoldásnak, hogy az ír modell nem lát sajátos, a jogsértő 

mentesülésére vezető okok kidolgozására indokot olyan esetekben, amikor a személy 

becsületét és jó hírnevét az információs társadalommal összefüggő valamely szolgálta-

tás segítségével sértik meg. Míg – ha elsődlegesen nem is a normatív szabályozás, sok-

kal inkább a jogalkalmazás szintjén is jelenik meg – Európa számos országában tipiku-

san magasabbra kalibrált a tűrésküszöb az online véleményekkel szemben, addig Íror-

szágban ennek az engedékenységi politikának nyomát sem fedezhetjük fel, sem a már 

említett 2009-es Defamation Act szövegében, sem a Data Protection Commission, sem 

az ír bíróságok gyakorlatában.712  

Ez azonban semmiképpen nem jelenti, hogy a célzatosan szigorú fellépés az íreknél 

objektív felelősséget keletkeztetne. Még csak arról sincsen szó, hogy a jogaiban sértett 

fél oldalán a bizonyítási teher megfordításával, vélelmekkel vagy más, az igényérvé-

nyesítést könnyítő eszközökkel igyekezne az ír jogalkotó beavatkozni a jogosult és a 

sérelmet szenvedett fél közötti viszonyba. Ennek megfelelően az igényérvényesítésnek 

számos feltételét határozza meg a 2009-es Defamation Act. Az első feltétel, hogy egy 

közösségi médiában elkövetett jogsértéssel szemben igényt lehessen érvényesíteni, 

hogy a jogosult bizonyítani tudja becsületének, illetve jó hírnevének sérelmét. Ebben 

az esetben a felelősség megállapításához az ír jog a jogellenes, az igényérvényesítő fél 

becsületét, jó hírnevét támadó, sértő magatartás bizonyításának kötelezettségét írja 

elő.713 A közösségi média környezetében ez praktikusan annyit jelent, hogy a jogsértést 

tartalmazó, megjelenítő bejegyzést, fényképet, hozzászólást, reakciót be kell tudnia 

mutatni a jogosultnak. Nem elegendő a közvetett bizonyítás e tekintetben. Így például 

elégtelen a jogellenes magatartás bizonyítására, ha egy másik személy (pl. barát, mun-

katárs) tanúvallomásával igazolja, hogy látott, olvasott olyan bejegyzést, hozzászólást 

 
711  O’Down, 2009: 176. 
712  O’Down, 2009: 177. 
713  Defamation Act, 2009/31., Art. 6(2). 
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vagy más megnyilvánulást a közösségi média felületein, amely az igényérvényesítő fél 

becsületének, jó hírnevének sérelmére irányult.714 Ez utóbbi kritérium nem a normatív 

szabályozásban, hanem a bírói gyakorlatban jelenik meg, ugyanis az ír bíróságok az 

egyébként minden ország jogában nehezen megfogható nem vagyoni sérelmek, szemé-

lyiségi jogi jogsértések esetében meglehetősen óvatosak, és a szigorú és részletes norma-

tív szabályozás mintegy balanszaként, a kötelem objektíve igazolható és vizsgálható ele-

meit közvetlen bizonyítékok útján kívánják értékelni. A jogellenes magatartás a szemé-

lyiségi jogi jogsértés nyomán beálló felelősség egyik lényeges alapfeltétele, így a közve-

tett bizonyítás e körben szimpla szóbeszédnek (hearsay) titulált az ír bíróságokon.715 

Kritikus eleme a személyiségi jogsértésekkel kapcsolatos igények vizsgálatának a 

hátrány bizonyítása. Ahogyan Európa számos országában, Írországban is küzdelmes a 

hátrány értékelése, bizonyítása. Bár a 2009-es Defamation Act első olvasatra nem tá-

maszt szigorú követelményeket a hátrány bizonyításával kapcsolatban, azonban a be-

csület és jó hírnév megsértésének definíciója, illetve az ezen személyiségi jogok sérel-

mére alkalmas magatartások gyűjtőfogalom alá rendezése során a jogszabály is hang-

súlyozza a jogellenes magatartás személyre gyakorolt hatását.716 Ennek következménye 

az ír bírói gyakorlatban az, hogy nem csupán a személyiségi jogsértés vagyoni szank-

ciónak (tipikusan kártérítés) megítélése során, hanem valamennyi, a 2009-es Defa-

mation Act által biztosított jogvédelmi eszköz igénybevétele során megkövetelik az ír 

bíróságok a jogellenes magatartás igényérvényesítő fél becsületére, jó hírnevére gya-

korolt negatív hatásának alátámasztását. Egy példával érzékeltetve ennek jelentőségét, 

az ír bíróságok klasszikusan azt várják el a jogosulttól, hogy szolgáltasson bizonyítékot 

vagy legalább az észszerű valószínűségét támassza alá annak, hogyan és miként szen-

vedett hátrányt családi, társadalmi vagy éppen üzleti élete a közösségi médiában köz-

zétett tartalom miatt. Ennek bizonyítására azonban a szabad bizonyítás eljárásjogi alap-

elvéből és a bizonyítékok szabad mérlegelésének garanciális alapelvéből adódóan lé-

nyegében bármilyen körülmény fennállásából vagy hiányából következtetnek az ír bí-

róságok.717 Abban az esetben például, ha egy Twitteren közzétett bejegyzés (tweet) rö-

viddel a megjelenése után törlésre került, a bíróságok azt a következtetést vonják le, 

hogy annak hatása minimális lehetett, kevésszámú közönséghez jutott el, így a jogosult 

becsületének vagy jó hírnevének megsértésére nem volt olyan mértékben alkalmas, 

amely a személyiségvédelem eszközrendszerének alkalmazását szükségessé tenné.718 

E körben lényeges hangsúlyozni, hogy a 2009-es Defamation Act komoly teret enged 

a bírói szabad mérlegelésnek a tekintetben, hogy mely jogellenes magatartások (közös-

 
714  Cox, 2011: 16. 
715  Geiger, 2019: 53. 
716  Defamation Act, 2009/31., Art. 6(3). 
717  Cox, 2014: 35. 
718  Cox, 2014. 36. 
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ségi médiában megjelenő tartalmak) érhetik el azt a szintet, amely már a törvény vé-

delmi eszközeinek alkalmazását indokolják. A bíróságok ennek megfelelően, a fenti-

ekben kifejtett, körültekintő mérlegelés módszerét alkalmazva, szelektálhatnak és sze-

lektálnak is a védelemre érdemes és a védelmi körön kívül eső jogellenes magatartások 

között.719 

 

4. A képmáshoz fűződő jog védelme 

Az ír jog nem ismeri el a személyek képmáshoz fűződő jogát. Írországban ennek meg-

felelően nem létezik olyan jogszabály, amely az ember számára védelmet biztosítana a 

személy képmásának nem engedélyezett felhasználásával szemben.720 Ez a hiátus azon-

ban korántsem jelenti azt, hogy a képmás jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban 

ne lenne lehetőség jogvédelmet követelni. Természetesen Írország sem tudja függetle-

níteni magát attól a jelenségtől, mely a 20. század utolsó évtizedétől kezdődően jelen 

van a világon, miszerint bizonyos tevékenységet folytató személyek – különösen spor-

tolók és más közéleti szereplők – lényegében saját arcukból építettek brandet, és ennek 

védelme éppen ezért szükségszerű. A jogvédelem igénylése azonban Írországban – az 

angol joghoz nagyon hasonlóan – komoly feltételekhez kötött, és csupán rendkívül szűk 

körben áll a személy rendelkezésére. Klasszikusan egy külön keresetfajta (action), az 

úgynevezett passing off áll a közéleti szereplők rendelkezésére annak érdekében, hogy 

képmásuk jogosulatlan felhasználása ellen felléphessenek.721 A passing off kereset 

azonban materiális megnyilvánulást és haszonszerzési célzatot feltételez a jogosulatlan 

felhasználás mögött. Ez azt jelenti, hogy kizárólag akkor áll a jogosult rendelkezésére 

ez a sajátos kereset, ha bizonyítani tudja, hogy a jogsértő valamely terméken vagy szol-

gáltatásnyújtása során használta, illetve jelenítette meg jogosulatlanul a jogosult kép-

mását.722 További feltétel, hogy az árun vagy szolgáltatásnyújtással összefüggő nyilat-

kozatokon történő jogosulatlan megjelenítés haszonszerzési célzattal történjen. A sike-

res igényérvényesítés három feltétel együttes fennállását igényli:  

‒ a jogosult képmása megjelenik az adott terméken vagy szolgáltatáson;  

‒ a jogsértő magatartása (függetlenül a jogsértő vétkességétől) arra irányult, hogy 

a terméket megvásárlók vagy a szolgáltatást igénybe vevők azt higgyék, a termék 

vagy szolgáltatás a jogosulté; 

‒ a jogosult a jogellenes magatartással összefüggésben vagyoni kárt szenvedett el, 

mely vagyoni kár a jogsértőnél jelentkező jogosulatlan vagyoni előnyben is testet 

ölthet egyfajta elmaradt haszonként.723 

 
719  Cox, 2011. 17. 
720  Curtin, 2015: 9. 
721  Johnson, 2015: 477. 
722  Johnson, 2015. 479. 
723  Johnson, 2015: 481. 
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Bár a passing off hármas tesztjét eredetileg a Reckitt & Coleman Products Limited v 

Borden Ink ügyben724 az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága határozta meg 1990-

ben, azt az ír Legfelsőbb Bíróság a DSG Retail Ireland Limited v PC World Limited 

ügyben változtatás nélkül és teljes terjedelmében átvette 1998-ban.725 A passing off  

kereset azonban – a fenti hármas feltételrendszerből következően – jellemzően nem 

jelenik meg a közösségi médiában közzétett tartalmakkal kapcsolatban. Ennek oka, 

hogy közéleti szereplőnek nem minősülő személyek nem vehetik igénybe a speciális 

kereset adta jogvédelmet, valamint még ha közéleti szereplő képmását is használja fel 

valaki a közösségi média platformjain való megjelenéshez, a haszonszerzési célzat, 

azaz az ellenérték fejében történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás rendkívül rit-

kán valósul meg.726 Éppen azért a más európai országokban az egyértelműen jogellenes 

magatartásnak minősített jogosulatlan felvételkészítés, illetve közzététel „egyszerű” ma-

gánszemélyek esetében nem eredményez igényhelyzetet. Fontos azonban hangsúlyozni, 

hogy abban az esetben, ha a jogosultról készült felvétel közzététele egyben a becsület 

vagy a jó hírnév sérelmét is megvalósítja (pl. olyan pózban vagy szituációban ábrázolja 

a jogosultat, amely sérelmes a becsületére vagy jó hírnevére vagy éppen a fénykép szer-

kesztése eredményeképpen válik azzá), a 2009-es Defamation Act biztosít jogvédelmet. 

 

5. A magánélet, privát szféra védelme 

Írországban a privát szféra védelmének fontos előfeltétele, hogy a jogsértő magatartás 

nyilvános térben valósuljon meg. Az ír bíróságok az Egyesült Királyságban 2010-ben 

nagy vitákat kiváltó Hickey v Sunday Newspapers Ltd ügy727 megállapításait veszik fi-

gyelembe a magánélet védelmével kapcsolatos legújabb ítélkezési gyakorlatuk kialakí-

tása során.728 A Hickey ügy egy gyermekének anyakönyvezését kérő anyáról és gyerme-

kéről készült, az anya arcát kitakaró fényképet helyezett a per középpontjába. A Hickey 

családról a nem vágyott médiafigyelem egyik megnyilvánulásaként az anyakönyvi hi-

vatalban tett látogatás során készült a fénykép. Az anya saját és gyermeke nevében 

követelt kártérítést az angol bíróságtól arra hivatkozással, hogy magánéletük részét ké-

pezi egy ilyen esemény, és ezt sértette meg a média a fényképfelvétel publikálásával. 

Az angol bíróság elutasította a kereseti kérelmet hangsúlyozva, hogy a fénykép egy 

nyilvános helyen készült és semmi olyat nem tár fel, amit az adott, közforgalom szá-

mára nyitva álló hivatalban tartózkodók egyébként ne láthattak vagy tudhattak volna. 

A Hickey döntést az ír bíróságok a nyilvánosság előtt zajló cselekmények tekintetében 

tartják mértékadónak, és a magánélet védelmének megsértésével kapcsolatos ügyekben 

 
724  Reckitt & Coleman Products Limited v Borden Ink, [1990] 1 All. E. R. 873. 
725  DSG Retail Ireland Limited v PC World Limited, [1998] E.T.M.R. 321 HC. 
726  Johnson, 2015: 190. 
727  Hickey v Sunday Newspapers Ltd, [2010] IEHC 349. 
728 Kenyon, 2014: 41. 
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előkérdésként tekintik annak megállapítását, vajon az alperes magatartása nyomán szé-

lesebb nyilvánosságot kapott információ, tény a szűkebb nyilvánosság számára már is-

mert volt-e.729 A közösségi média esetében ennek a kérdésnek az eldöntése azonban 

korántsem egyszerű. Azok a gondolatok, információk, érzelmek, melyeket a jogosult a 

közösségi médiában létrehozott profilja alatt jelenít meg akár permanens attribútum-

ként, akár eseti bejegyzésben, hozzászólásban vagy fényképen keresztül, attól függően 

minősülhet önkéntesen a nyilvánosság elé tárt információnak, hogy a jogosult miként 

állította be az adatvédelmi rendelkezéseket az adott platformon. Az a jogosult, aki pél-

dául a Facebookon rendkívül magas adatbiztonsági beállításokat alkalmaz (pl. profiljá-

nak bármely részét csak visszaigazolt ismerősei láthatják, bejegyzéseit kizárólag az is-

merősei láthatják, bejegyzéseit nem oszthatják még ismerősei sem meg stb.), hivatkoz-

hat arra, hogy a Facebookon közzétett, rá vonatkozó információk nem a nyilvánosság-

hoz való közvetítés szándékával kerültek elő, és ilyenként a magánéletének részét képe-

zik; bármely jogosulatlan felhasználás ez esetben a privát szféra sérelmét jelenti. Ez a 

felfogás azonban azt jelenti, hogy minden esetben a bizonyítás körébe kell vonni a jo-

gosult adatbiztonsági beállításait, és még ez esetben is jelentősége lehet egyéb ténye-

zőknek, mint például annak, hogy hány ismerőse van a jogosultnak az adott közös-

ségimédia-platformon (nagyszámú ismerős esetében akár magas szintű adatbiztonsági 

beállításoknál sem védhető a magánélethez tartozó információra alapított hivatkozás), 

milyen kapcsolat fűzi a jogosultat a közösségi médiában visszaigazolt ismerőseihez 

vagy konkrétan a jogsértőhöz.730 

 

6. Adatvédelmi kérdések a közösségi médiában megjelenő profilokkal  

kapcsolatban 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) hatálybalépését meg-

előzően Írország élt az EU Adatvédelmi Irányelvének 9. cikke által biztosított derogá-

ció lehetőségével, és az adatvédelmi szabályok alkalmazása alól felmentést adott azon 

felhasználási módoknak, melyek kizárólag újságírói célzattal történtek. Ennek megfe-

lelően a közösségi média platformjain közzétett profilok, bejegyzések, kommentek és 

más tartalmak bár a jogosult személyes adatainak minősültek, azonban kifejezett hoz-

zájárulás nélkül is lehetősége volt az újságíróknak egy publicisztika elkészítése során 

ezeket felhasználni.731 Fontos, hogy ez a kivétel az adatvédelmi szabályok alkalmazása 

alól sosem volt abszolút az ír jogban. Bizonyítani kellett a fenti feltételek meglétén túl 

azt is, hogy a közösségimédia-platformon közzétett személyes adatokhoz való hozzá-

férés, illetve azok felhasználása a köz érdekét szolgálta. E körben elsődlegesen a sajtót 

 
729  Geiger, 2019: 53. 
730  Cox, 2014: 43. 
731  Data Protection Act, 2018/7., Art. 4. 
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terhelő objektív, hiteles és pontos tájékoztatás követelményének való megfelelést érde-

mes megemlíteni.732 A Herrity v Associated Newspapers ügyben, 2009-ben, a bíróság 

hangsúlyozta, hogy a privát széfához és az adatvédelemhez való jogok nem abszolút jel-

legűek, és védelemben részesítésük során figyelembe kell venni más versengő jogokat és 

érdekeket.733 A bíróság a döntés indokolásában kitért arra is, hogy a jogvédelem biztosí-

tásának eldöntése során az adott információ vagy adat természetét különös súllyal kell 

figyelembe venni. Azok az adatok, tények, információk, amelyek a jogosult cselekvései 

által igazolható módon kizárólag egy szűk kör számára váltak hozzáférhetővé és termé-

szetüknél fogva ezt a szűk kört is titoktartásra kötelezik, élvezik a jogvédelmet. Azon 

adatok, tények, információk azonban, ahol akár a jogosult hanyag vagy elnagyolt védelmi 

intézkedései okán (pl. adatbiztonsági beállítások alacsony szintje), akár az információ 

nem érzékeny vagy éppen a közérdeklődésre alappal érdeklődésre számot tartó volta mi-

att kerülnek nyilvánosságra, a jogvédelem biztosítása nem indokolt. A Mahon v Post 

Publications esetben 2010-ben a bíróság még egyszerűbben fejtette ki, hogy illogikus 

lenne olyan adatokat, információkat vagy tényeket védeni, amelyek már egyébként is 

könnyen elérhetők és hozzáférhetők egy szélesebb nyilvánosság számára.734 Bár az el-

múlt évtized bírósági határozatai között kevés foglalkozik az adatvédelem, a titokvéde-

lem vagy éppen a magánélet védelmének kérdéseivel kifejezetten a közösségi média kör-

nyezetében, látható az a tendencia, hogy az ír bíróságok a közösségi médiában a jogosult 

által önkéntesen megjelenített információkat, adatokat, tartalmakat vonakodnak a vé-

delmi körbe vonni. Részben azon az alapon elutasítók a védelem biztosítása tekintetében, 

mert a közösségimédia-platformok felhasználói köre és legtöbb esetben a platform mű-

ködési elve eleve sugallja, hogy egy rendkívül széles és könnyen kontrollálhatatlanná 

váló nyilvánossághoz jutnak el a közzétett információk és tartalmak; ezzel egy nyilvános 

helynek minősíthető a közösségi média. Másrészt a jogosult által közzétett információk 

és tartalmak tekintetében pontosan a közösségi média működési elvei és szabályai okán 

egy joglemondásról van szó, és ilyenként a személyiségvédelem eszközrendszerének 

igénybevételét ez a joglemondás zárja ki a későbbiekben.735 

 

7. Közéleti szereplők védelme a közösségi médiában 

Amint arról korábban szó volt, a közéleti szereplők számára Írország bizonyos szem-

pontból – a passing off keresetek szemszögéből – szélesebb körben biztosítja a szemé-

lyiségvédelmet. Míg általában a természetes személyek nem érvényesíthetnek igénye-

ket a képmáshoz fűződő jog megsértésére, addig a közéleti szereplők, akiknek definí-

ciója meglehetősen elnagyolt az ír jogban, sikerrel terjeszthetnek elő kereseti kérelmet 

 
732  Haniver-Moeller, 2019.  
733  Herrity v Associated Newspapers, [2008] IEHC 249. 
734  Mahon v Post Publications, [2007] IESC 15. 
735  Haniver-Moeller, 2019. 
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a képmásukkal visszaélő személyekkel szemben. A közösségi média témakörében 

azonban még ennél is érdekesebb következtetésekre jutottak az ír bíróságok 2018-ban. 

A GDPR és azt megelőzően az Európai Unió Bíróságának Google v Spanyolország 

döntése az elfelejtéshez való jogot biztosítja a természetes személyek számára az infor-

mációs társadalommal összefüggő szolgáltatások körében.736 Az Európai Unió Bírósá-

gának döntése és a GDPR is azon az alapon határozza meg ezen adatvédelemhez köt-

hető jogosultságot, hogy a természetes személyekről az interneten fellelhető tartalom 

jellemzően a keresőmotort üzemeltető szolgáltatók esetében olyan weboldalakra mu-

tató találatokat is eredményez, amelyek egy idő után sérelmesek lehetnek a jogosultra. 

A jogosult ilyen esetekben kérheti az adatkezelőt, tipikusan a keresőmotor üzemeltető-

jét, hogy az interneten rá vonatkozó tartalmakat ne indexelje, és a keresések során ne 

jelenítse meg találatként. Az Európai Unió Bíróságának 2014-es döntése óta Unió-

szerte elfogadott követelmény, hogy a keresőmotort üzemeltető vállalkozás, mint ami-

lyen az adott ügyben a Google, felelős az általa kezelt személyes adatokért és adatkeze-

lőnek minősül még akkor is, ha egyébként harmadik személyek által kezelt adatokat je-

lenít meg rendszerében. Írországban a felejtéshez való jog és a keresőmotorok adatkeze-

lése egy különleges ügyben kapcsolódott össze, a közösségi médiában megjelenő véle-

mények keresési eredmények közötti indexelésének kérdését körüljárva. A Mark Savage 

v Data Protection Commissioner and Google Ireland Inc ügy737 hátterében egy politi-

kai kampányról a közösségi médiában megjelent vélemény állt. Mark Savage a közelgő 

helyhatósági választásokon indult még 2014-ben, és kampánya részeként olyan szóró-

lapokat osztogatott, mely többek között a következő megfogalmazást is tartalmazta: 

„homoszexuális perverzek csoportjának undorító viselkedése a tengerparton fényes 

nappal”. A Reddit elnevezésű közösségimédia-platform egy Írországban is népszerű 

online üzenőfal-szolgáltatást üzemeltetett, melynek lényege, hogy a médiában megje-

lent híreket megosztva ismeretlen és egymást ismerő személyek nyilvános csevegést 

indíthatnak, véleményüket kifejezve az adott hírről. A Google keresőmotorja a Reddit 

bejegyzéseket is indexeli, így fordulhatott elő, hogy Mark Savage nevére indítva kere-

sést a Google platformján, a találati listában előkelő helyen kalauzolta a Google a fel-

használókat annak a Reddit bejegyzésfolyamnak az oldalára, amelynek létrehozója a 

következő címet adta: „Dublin északi kerületének homofób jelöltje”. Mr. Savage az ír 

adatvédelmi hatósághoz fordult, és egyik oldalról azt kérte, hogy személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatos jogai sérelmét állapítsa meg a hatóság, a Google-t kötelezve 

arra, hogy az internetet használók egy csoportjának egyéni véleményét tartalmazó, on-

line üzenőfalon, a Redditen megjelenő beszélgetés ne kerüljön indexelésre a Google-

nél, és a Google keresőmotorját használók ne találjanak rá a kérdéses Reddit fórumra 

 
736  Európai Unió Bírósága: Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) and Mario Costeja González, C-2014/317. 
737  Mark Savage v Data Protection Commissioner and Google Ireland Inc, [2018] IEHC 122. 
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ilyen formában. Mr. Savage vitatta, hogy a szórólapjain használt fenti kijelentés alátá-

masztaná, hogy ő homofób. Savage azt követően fordult a hatósághoz, hogy a Google 

megtagadta kérését, és nem távolította el a Reddit beszélgetésszálat a rendszeréből. 

Savage a hatósághoz címzett kérésében kifejtette, hogy a Google gyakorlata a szemé-

lyiségi jogait sérti, hiszen magánszemélyek saját véleményét kapcsolja össze és azono-

sítja az ő személyével, és ezzel hamisan befolyásolja az internetfelhasználók tömegé-

nek róla alkotott véleményét. A hatóság elutasította Savage kérését, és a határozat in-

dokolásában a személyes adatok online térben megjelenő védelmével kapcsolatban 

szinte bírósági határozatok indokolásába illő fejtegetésekbe bocsátkozott. Kifejtette az 

ír adatvédelmi hatóság, hogy a Reddit fórumokon megjelenő vélemények az Alkot-

mányban garantált véleménynyilvánítás szabadságának védelmét élvezi és ilyenként 

valóban egy közéleti szereplőről alkotott magánvéleményeknek tekinthetők, azonban 

ezen bejegyzések, beszélgetések éppen olyan integráns részét képezik az interneten 

Savage-ről fellelhető tartalmaknak, mint más médiaplatformokon megjelenő írások. 

Tekintettel arra, hogy a keresőmotorok felhasználói kereséseik indítása során arra szá-

mítanak, hogy a keresőmotort üzemeltető vállalkozás az internet publikus felületének 

jelentős részét indexeli, jogosan számítanak arra, hogy egy adott tárgyszóhoz – jelen 

esetben Savage nevéhez – kapcsolódóan akár ezen magánvéleményeket is megtalálják. 

A hatóság hozzátette, hogy Savage becsületére és jó hírnevére a Reddit fórumon meg-

jelenő kijelentések valóságtartalmának vizsgálata nélkül sem gyakorol bizonyítható 

módon negatív hatást, azaz nem valósít meg jogsértést, ha a Google ezen véleményeket 

is indexeli. A hatóság indokolása szerint egyébként is nehezen képzelhető el, hogy a 

választópolgárok a Savage-dzsel kapcsolatos értékítéleteik megfogalmazása és kialakí-

tása során egy bárki számára cenzúrázatlan formában véleménynyilvánítást lehetővé 

tévő platformhoz fordulnak. Az ír adatvédelmi hatóság érvelése meglepő abban a te-

kintetben, hogy bár az ír bírói gyakorlatban uralkodó, a közéleti szereplők személyi-

ségvédelmével kapcsolatban magasabb tűrésküszöböt hirdető álláspontot igyekszik a 

maga nyelvére lefordítani, azonban a hatóság számára biztosított közjogi jogosítványo-

kon jelentősen túlterjeszkedve, tulajdonképpen éppen az adatvédelmi jog alapelveinek 

és a jogosult számára biztosított adatvédelmi jogosultságoknak a figyelmen kívül ha-

gyásával alakította ki döntését. Mindenképpen kiemelést érdemel a hatóság határoza-

tának azon része, amely Savage személyiségi jogainak és az internetet használók kö-

zösségének jogait és érdekeit ütközteti, utóbbit helyezve Savage jogai elé. Savage a 

hatóság döntését bíróság előtt támadta meg. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

kerületi bíróság helyt adott Savage kereseti kérelmének. Bár a bíróság nem tagadta, 

hogy a Reddit fórumokon megjelenő vélemények integráns részét képezi az internetes 

tartalmaknak, így ezek indexelése lehetséges gyakorlat a keresőmotort üzemeltető vál-

lalkozások esetében, azonban elvetette a hatóság érvelését a tekintetben, hogy a közér-

dek és a véleménynyilvánítás szabadsága elnyomná vagy felülírná Savage személyi-

ségvédelemhez való jogát. A bíróság jelentőséget tulajdonított annak is, hogy a Google 
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annak ellenére hagyta a találati lista tetején a kérdéses Reddit fórumra mutató linket, 

hogy Savage kampányával kapcsolatban azóta számos médiahír és más tartalom is el-

érhető volt az interneten. Savage érvelése abban a tekintetben is sikeresnek bizonyult, 

hogy a Google – amely nyíltan a homofób megnyilvánulások ellen küzd – a találati 

listában a Reddit fórumra mutató link priorizálásával lényegében a közvéleményben 

Savage-dzsel kapcsolatban kialakulóban lévő képet igyekezett a maga érdekei szerint 

formálni. A bíróság döntésének indokolása két tekintetben tartalmaz fontos megállapí-

tásokat a közösségi média és a jogosult személyiségvédelmének kapcsolatáról. Egy-

részt megerősíti azt az álláspontot, miszerint a közösségi média platformjain a közéleti 

szereplőkkel kapcsolatban megjelenített bejegyzések alapvetően a véleménynyilvání-

tás szabadságának védelmét élvezik, még akkor is, ha tartalmukban, megfogalmazá-

sukban leegyszerűsített és valós tényekkel nehezen alátámasztható megállapításokat 

tartalmaznak. A másik lényeges tanulság a Savage ügyben, hogy a közösségi média-

szolgáltatónak és az ezen platformon elhelyezett véleményeket indexelő keresőmotor-

szolgáltatónak ugyan nincs kötelezettsége a bejegyzések tartalmának felülvizsgálata 

vonatkozásában, azaz nem kötelezhetők arra, hogy egy adott bejegyzés közéleti sze-

replő személyiségi jogaira sérelmes voltát ellenőrizzék, azonban mégis köteles a jogo-

sult eltávolítási kérelmének helyt adni abban az esetben, ha a személyiségvédelem esz-

közrendszerének alkalmazásához szükséges feltételek fennállnak. Az ír döntés a most 

már a GDPR-ben általános jogosultságként szabályozott elfelejtéshez való joghoz ké-

pest annyiban más, hogy személyiségi jogot sértő magatartások esetében ismeri el a 

szelektív eltávolítás jogosultságát, azaz adott jogsértő vélemények további terjedésének 

megakadályozásához fűződő jogot. Hangsúlyozni kell azonban, hogy pontosan a véle-

ménynyilvánítás szabadságának alkotmányos alapelve okán nem a Redditen megjelent 

bejegyzés eltávolításához, csupán az ott megjelenő és a jogosult által vitatott vélemé-

nyek propagálásához kapcsolható cselekményekkel kapcsolatban élhet az eltávolítás 

követelésének jogával a jogosult. Ez a különbségtétel azért lényeges, mert a közösségi 

médiában a közéleti szereplőkkel kapcsolatban tett bejegyzések általánosságban védel-

met élveznek és jogsértésként nem értékelhetők. Az ilyen személyes véleményeknek a 

népszerűsítése egy, a közösség véleményének formálására komoly hatást gyakorló vál-

lalkozás részéről, mint amilyen például a Google, azonban már lehet jogsértő. A hivat-

kozott bírósági döntésben azonban az eltávolítási igény befogadásához azon különleges 

feltételek is szükségesek voltak, amelyek a közéleti szereplők alacsonyabb fokú sze-

mélyiségvédelme ellenére indokolttá tették a személyiségvédelem eszközrendszerének 

igénybevételét (a Google homofóbokkal kapcsolatos politikája, a találati lista egyéni 

szempontok szerinti manipulálása).  
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8. Személyiségvédelmi eszközök sajátosságai Írországban 

Az ír jog a személyiségvédelem eszközei között számos intézményt ismer és biztosít a 

jogaiban sértett fél számára. A jogérvényesítési lehetőségek körében alapvetően három 

út kínálkozik, attól függően, hogy mely személyiségi jog sérelmére alapítja a jogosult 

igényét. Az adatkezelési szabályok és általában az adatvédelmi előírások megsértésével 

kapcsolatban támasztott igények esetében az ír jog elsőként azt követeli meg a jogo-

sulttól, hogy igényét a jogsértő felé jelölje meg. Ez az ír adatvédelmi hatóság, a Data 

Protection Commission értelmezésében azt jelenti, hogy egyrészt minden további 

igényérvényesítési fórum csak a közvetlen vitarendezés sikertelensége esetén biztosí-

tott – ideértve az adatvédelmi hatóság eljárásnak kezdeményezését is –, másrészt a kö-

zösségimédia-platformot üzemeltető vállalkozásoknak lehetővé kell tenniük a pana-

szok bejelentését és panaszkezelési rendszert is működtetniük kell.738 A közvetlen vi-

tarendezés után az adatvédelmi hatósághoz fordulhat a jogosult, és a hatóság kötelezést 

tartalmazó határozatával és egyéb kikényszerítést ösztönző intézkedésével veszi rá a 

jogsértőt a jogosult igényének teljesítésére. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a hatóság 

nem rendezi a felek között felmerült magánjogi jogvitát, így a felek jogviszonyába köz-

vetlenül nem avatkozik be; intézkedései és határozatai a vállalkozás adatvédelmi jogot 

sértő cselekményének szankcionálása és a jogkövető magatartás kikényszerítésére irá-

nyulnak. Végül nem csupán adatvédelmi, hanem bármely személyiségi jog megsértése 

esetén az ír bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a jogvita elbírálása. Írországban nem 

működik nemzeti szinten olyan intézményes vitarendezési fórum, mely kifejezetten a 

közösségi médiában vagy tágabb értelemben az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások körében elkövetett jogsértések esetén bírna általános hatáskörrel.  

A magánjogi jellegű és bíróság által alkalmazható személyiségvédelmi eszközök 

igénybevétele – ahogyan arról fentebb már szó esett – főszabály szerint a közvetlen 

vitarendezés sikertelensége vagy a jogosult szempontjából elégtelen volta esetén nyílik 

meg. A 2009-es Defamation Act például valamennyi jogvédelmi eszköz alkalmazásá-

nak általános feltételeként határozza meg, hogy a bíróság csak abban az esetben adhat 

helyt a jogosult kereseti kérelmének, ha a jogosult az eljárást megelőzően már kérte a 

vállalkozástól elégtételadást vagy helyreigazítást tartalmazó közlemény megjelenteté-

sét, azonban a vállalkozás ettől elzárkózott, vagy a jogosult megítélése szerint annak 

nem kérésének megfelelően tett eleget.739 A bíróság által a Defamation Act alapján al-

kalmazható személyiségvédelmi eszközök a következők: 

‒ megállapító bírósági végzés; 

‒ helyreigazításra kötelezés; 

‒ kártérítés. 

 

 
738 Nowak v Data Protection Commission, [2018] IEHC 118. 
739 Defamation Act, 2009/31., Art. 28(1). 
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A megállapító végzés jellemzően más személyiségvédelmi eszközök igénybevételének 

első lépése. A bíróság ez esetben elismeri, hogy a közlés a felperes becsületét vagy jó 

hírnevét sértő és/vagy valótlan kijelentéseket tartalmaz. Az ír jog a bizonyítási terhet 

megfordítva nem követeli meg a felperestől, hogy kereseti kérelmének alátámasztása 

érdekében bizonyítsa, a kérdéses közlés valótlan tényeken alapul, valótlan tényeket ál-

lít. Éppen ellenkezőleg, az alperes számára áll rendelkezésre kimentési lehetőségként 

annak bizonyítása, hogy a közlemény valós tényeken alapul. Ez egyben azt is jelenti, 

hogy a jogosult a közlés megjelenésének tényét bizonyítja, és a bíróság a tartalom vizs-

gálatát előzetes eljárásban nem végezheti el. A vélelem ugyanis az, hogy a személyi-

ségvédelmi eszköz igénylése esetén a közlemény sérelmes a felperes becsületére vagy 

jó hírnevére. Ezt a vélelmet döntheti meg az alperes. Ez a felperest kedvező helyzetbe 

hozó szabályozás nem titkolt szándékkal a felek közötti megegyezést ösztönző célzattal 

került be az ír jogba. Bár a Defamation Act hatálya alá tartozó valamennyi kötelezettre 

alkalmazandó (így például a magánszemély jogsértőkre is), azonban a bírói gyakorlat-

ban klasszikusan alperesi pozícióban szereplő médiavállalkozások azok, amelyek egy 

hosszadalmas és jogi költségeket felemésztő eljárás helyett érdekeltté válnak a jogvita 

direkt rendezésére.740 Ennek a direkt vitarendezésnek a további ösztönzésére egyébként 

a Defamation Act megadja annak a lehetőségét is, hogy a már megindult bírósági eljá-

rásban egy meghatározott összeg fizetésére vállaljon kötelezettséget a jogsértő, amely 

összeg jogosult általi elfogadása esetén az eljárás megszűnik, azonban a res iudicata 

nem áll be.741 Ez az intézmény azt a célt szolgálja, hogy a bírósági eljárás folyamatában 

is legyen lehetősége a feleknek a közvetlen vitarendezésre, azonban ennek sikertelen-

sége esetén a jogosult ne essen el attól, hogy a később mégis túl kevésnek bizonyuló 

összeg esetén vagy éppen más követelései (pl. helyreigazítás, jogsértő közlemény eltá-

volítása) elutasítása esetén mégis újra bírósághoz fordulhasson.742  

A helyreigazításra kötelezés esetében az ír Defamation Act a bíróságot arra kötelezi, 

hogy a helyreigazításra nyitva álló határidőt, a helyreigazítás formáját és módját pon-

tosan meghatározza ítéletében.743 Bár a Defamation Act a helyreigazításról rendelkezik 

csupán, a common law jogrendszer sajátosságai alapján a bíróság ezt a jogvédelmi esz-

közt meglehetősen tágan értelmezve az elégtételadás számos egyéb formáját is ideso-

rolják. Így a témánk szempontjából lényeges, közösségi médiában megjelenő jogsértő 

tartalmak, bejegyzések eltávolítására kötelezést is alkalmazhatják. A kötelezés cím-

zettje ez esetben nem is feltétlenül maga a jogsértő közlemény közzétevője. Bár a De-

famation Act erről szintén nem rendelkezik, az ír gyakorlat azt mutatja, hogy a közös-

ségi média nyújtotta anonimitás előnyével gyakran élő felhasználók helyett magát a 

 
740  Cox, 2011: 19. 
741  Defamation Act, 2009/31., Art. 29(1). 
742  Defamation Act, 2009/31., Art. 29(4). 
743  Defamation Act, 2009/31., Art. 30(2). 
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közösségimédia-platformot üzemeltető vállalkozást jelöli meg a bíróság az eltávolí-

tásra való kötelezés címzettjeként.744 Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez önmagá-

ban nem jelenti, hogy a jogsértő tartalom megjelenéséért a szolgáltató felelősséggel 

tartozna; felelőssége csupán az eltávolításért áll fenn. 

A kártérítés klasszikus szankciója a common law jogrendszereknek, és az ír felfogás 

szerint is az elégtétel és a kompenzáció legfőbb eszköze. A Defamation Act Írország-

ban egyértelműen az esküdtszék kompetenciájába utalja a kártérítés összegének meg-

határozását.745 Lényeges, hogy ez nem valamennyi, személyiségi jogi jogsértéssel ösz-

szefüggő kártérítési igény esetében van így, csupán a becsület és jó hírnév megsértésé-

vel összefüggő igények esetében. A bírónak kötelessége az esküdtszéket instruálni az-

zal kapcsolatban, hogy milyen, az esettel összefüggő körülmények azok, amelyekre fi-

gyelniük kell a kártérítés összegének megállapítása során. A Defamation Act fel is so-

rolja azokat a tipikusan figyelembe vehető tényezőket, melyek befolyásolhatják a kár-

térítés összegét: 

‒ a közleményben szereplő vádak, állítások súlyossága és természete; 

‒ a közlés helye és módja, különös tekintettel a nyilvánosság körére; 

‒ a jogsértő magatartása a jogosult igényeivel kapcsolatosan (pl. közvetlen vita-

rendezésre való hajlandóság, részbeni helyreigazítás, megbánás stb.); 

‒ a közleményen végzett módosítások (pl. a bejegyzést követő szerkesztések); 

‒ mennyire fontos a jogosult számára, hogy a közlemény címzettjei előtt becsületét és 

jó hírnevét megőrizze (a jogosult és a címzettek köre közötti kapcsolat szorossága); 

‒ a jogosult közrehatása a közlemény megjelenésében, annak utóhatásaival kapcsola-

tosan (pl. a jogosult mások számára is látható módon viszontrágalmazásba kezd); 

‒ a közlemény csupán részben vagy teljes egészében tartalmaz valótlan vagy ha-

mis állításokat; 

‒ a közleményben szereplő állítások származása (pl. a jogosulttól származnak az ala-

pul szolgáló tények, információk és ezeknek nyilvánossághoz közvetítéséhez a jo-

gosult – még ha nem is a közlemény kifejezett formájában – részben hozzájárult); 

‒ más személyiségvédelmi eszközök alkalmazásának hatékonysága a jogsértés követ-

kezményeinek mérséklésében (pl. helyreigazítás, jogsértő tartalom eltávolítása).746 

 

Az ír jog lehetőséget biztosít arra is az alperesnek, hogy a kártérítés összegét csökkentő 

tényezőként bizonyítékot szolgáltasson arra nézve, a felperes ugyanazon tényeken ala-

puló állításért már más jogsértővel szemben sikerrel érvényesített kártérítési igényt.747 

 
744  Geiger, 2019: 62. 
745  Defamation Act, 2009/31., Art. 31(1). 
746  Defamation Act, 2009/31., Art. 31(4). 
747  Defamation Act, 2009/31., Art. 31(6). 
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Ezek a fenti ismertetett tényezők jól mutatják, hogy a magyar terminológia szerint meg-

közelítőleg a sérelemdíjjal rokonítható kártérítés a Defamation Act fogalmi körében, 

alapvetően kompenzációs célokat szolgál.  

Az ír jog alapvetően az angolszász common law hagyományait követi, így nem meg-

lepő, hogy sok tekintetben az Egyesült Királyság jogából vett át jogi transzplantokat. 

Az ír személyiségvédelmi eszközrendszer egyértelműen angolszász jogokkal rokonít-

ható sajátossága, hogy rendkívül szűk körben ugyan, de lehetőséget biztosít büntető 

kártérítés (punitive damages) követelésére, illetve megítélésére is. A 2009-es Defa-

mation Act e körben pontosan meghatározott feltételeket támaszt, és – bár összegsze-

rűségében teljes mértékben az ítélkező bíróságra bízza – a kompenzációs célú kártérí-

tésen túlmenő kártérítés megfizetésére is lehetőséget biztosít. A büntető kártérítés meg-

ítélésének általános feltétele, hogy a bíróság a jogsértőt kártérítés megfizetésére köte-

lezze, azaz fennállónak lássa a kártérítési felelősség valamennyi általános és a becsület 

és jó hírnév megsértésével kapcsolatosan speciális meghatározott feltételét. Ezen túl-

menően a büntető kártérítésre kötelezés különös feltételei a következők: 

‒ a jogsértő a becsület csorbítását, jó hírnév megsértését célzó tartalmat egy, a fel-

perestől eltérő személynek szándékozta címezni; 

‒ a jogsértő tudott róla, hogy a becsület csorbítását, jó hírnév megsértését célzó 

tartalmat a címzett úgy fogja értelmezni, mint ami a felperesre vonatkozik; 

‒ a jogsértő tudott róla, hogy a becsület csorbítását, jó hírnév megsértését célzó tar-

talom valótlan tényeket, kijelentéseket tartalmaz vagy a tartalom közzététele során 

nem törődött azzal, hogy a tartalom valós vagy valótlan tényeken nyugszik-e.748 

 

A fenti három különös feltétel konjunktív feltétel, így mindhárom egyidejű megvaló-

sulása, illetve hiánytalan bizonyítása szükséges ahhoz, hogy a bíróság büntető kártérí-

tést ítéljen meg. A törvény kifejezetten feljogosítja arra a bíróságot, hogy a büntető 

kártérítés összegét, jogszabályi megkötés nélkül, saját belátása szerint állapítsa meg, 

amikor úgy rendelkezik, hogy a büntető kártérítés összege olyan legyen, amelyet a bí-

róság megfelelőnek tart. A megfelelőség vonatkozásában további követelményeket 

sem a 2009-es Defamation Act, sem az ír kártérítési jog nem állít fel. Nem találkozunk 

rendszerszinten olyan irányokkal, amelyek a büntető kártérítés összegét a kompenzá-

ciós célú kártérítés összegének meghatározott többszörösében limitálnák. Az ír bírói 

gyakorlat bár kellő önuralmat tanúsít a büntető kártérítések megítélésével kapcsolatban, 

azonban amikor alkalmazzák ezt a sajátos kártérítéstípust, az összegszerűség indoko-

lása során jellemzően nem más döntéseket, hanem a konkrét esethez kapcsolható, a fent 

bemutatott követelmények megvalósításának körülményeit részletezik.749  

 
748  Defamation Act, 2009/31., Art. 32(2). 
749  Koziol, 2008: 751. 
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Szót kell még ejtenünk egy másik, a civiljogi jogrendszerekben – legalábbis a nor-

matív szabályozás szintjén – szokatlan kártérítéstípusról is, melyet a 2009-es Defa-

mation Act lehetőségként biztosít. Az aggravated damages névvel illetett kártérítés 

megközelítőleg a jogsértés súlyához mért kártérítésként értelmezhető.750 Arról van szó, 

hogy amennyiben a bíróság a jogsértőt kártérítés megfizetésére kötelezi a becsület csor-

bítását, jó hírnév megsértését célzó tartalommal összefüggésben, a kompenzációs célú 

kártérítésen túlmenően további kártérítési összeget állapíthat meg, ha a jogsértő olyan 

formában törekedett védeni magát, amely a felperesnek tovább súlyosította a jogsértő 

tartalommal kapcsolatban elszenvedett hátrányait. Az ír jog – az angolszász kártérítési 

rendszerekhez hasonlóan – címkézi a különböző jogcímeken megítélhető kártérítési 

összegeket, így számos, az európai civiljogi jogrendszerek számára nem ismert kárté-

rítéstípust definiál. A gyakorlatban lényegében arról van szó, hogy a megfoghatatlan, a 

külvilág számára vagyoni értéket nem képviselő személyiségi jogok sérelméért meg-

ítélt kártérítési összeget részekre bontja a bíróság, és valamennyi, más jogrendszerek-

ben egyszerűen csak a kártérítés összegénél figyelembe vett körülményt külön-külön 

összeggel kapcsol össze. Az aggravated damages ekként olyan kártérítési forma, amely 

azt a körülményt veszi figyelembe, amikor a jogsértő a felelősség alóli mentesülés vagy 

a közzétett közleménye, tartalma okozta hátrányok mérséklése érdekében további hát-

rányokat okoz a sérelmet szenvedett félnek. Olyan esetek tartoznak ide, mint amikor a 

jogsértő további tweet-ekben magyarázza, pontosan miért is gondolja valósnak és ob-

jektívnek állításait, és ezzel még szélesebb körben, még több felhasználóhoz eljuttatva 

propagálja jogsértő állításait, illetve hosszabb ideig, mintegy a felhasználókban nyo-

matékosítva ismétli jogsértő gondolatait.751 

 

9. Új irányok az ír jogban 

Az Európai Unió audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 2010/13/EU 

irányelvének implementálása még nem zárult le Írországban. Az irányelv átültetése 

azért is különösen fontos Írországban, ugyanis a legnagyobb audiovizuális médiatartal-

mat szolgáltató vállalkozások közül a Facebook és a YouTube is, utóbbi a Google szol-

gáltatásaként, Írországban bejegyzett cégeken keresztül tevékenykedik az Európai Uni-

óban. Éppen erre tekintettel tervezi Írország kihasználni az implementálásra 2020 

szeptemberéig nyitva álló határidőt. A jelenleg ismert tervek és elképzelések abba az 

irányba mutatnak, hogy az ír jog vélhetően a felhasználókat az egyéni személyiségvé-

delmi igényektől egyik oldalról védeni próbálja, másik oldalról a magánjogi felelősségi 

rezsim alkalmazását hanyagolni próbálja. Ez azt jelenti, hogy egy ír hatóságot, vélhe-

tően a Broadcasting Authority of Ireland-et (BAI) ruháznák majd fel azzal a jogosult-

 
750  Defamation Act, 2009/31., Art. 32(1). 
751  Connolly, 2012. 46. 
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sággal, hogy egy szabályrendszert alakítson ki a jogsértő tartalmak klasszifikálása ér-

dekében.752 Egy – az ígéretek szerint – hatalmas és átláthatóan működő online panasz-

kezelési rendszert is működtetne a hatóság, és a személyiségi jogaik megsértését állító 

személyek a jogsértő tartalom közzétevője vagy éppen a platformot működtető vállalko-

zás helyett a hatóságnál tehetnek panaszt. A hatóság az általa felállított szempontrendszer 

alapján megvizsgálná a kifogásolt tartalmat, és amennyiben azt jogsértőnek minősíti, a 

platformot üzemeltető vállalkozást a tartalom eltávolítására kötelezné. A jogsértő tartal-

mat közzétevő személlyel szemben az ír jogban jelenleg is biztosított, jellemzően bíró-

sági hatáskörbe tartozó személyiségvédelmi eszközök továbbra is megilletnék a jogo-

sultat, azonban a jogsértő tartalom eltávolítása egy gyors hatósági eljárásban történne 

meg.753 A BAI szerint a javaslat előnyös mind a természetes személyek, mind az audi-

ovizuális szolgáltatásokat nyújtó platformokat üzemeltető vállalkozások számára, hi-

szen előbbiek a jogsértő tartalom prompt eltávolítását egységes rendszerben kérhetnék, 

míg utóbbiak mentesülnének a felelősség alól, hiszen nem egyedi kérelmek alapján 

kellene dönteniük a tartalom jogsértő voltáról, csupán egy hatósági kötelezésnek kel-

lene alávetni magukat.754  
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1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

A német jogban a médiajog gyűjtőfogalomként nyer értelmezést, amely alatt a média-

piacra, a médiakultúrára és annak résztvevőire vonatkozó jogi keretrendszert értik.755 

(A keretrendszert biztosító jogszabályokat a tanulmány melléklete tartalmazza.) A kö-

zösségi média fejlődését évek óta az egyre erőteljesebb reklámbevételek általi finan-

szírozás jellemzi. A hirdetési piac bevételeinek legnagyobb része már nem csak az új-

ságokból és magazinokból tevődik össze.756 Mindehhez hozzájárul még az a körülmény 

is, hogy a hirdetési újságokkal és a magánrádiókkal új, kizárólag reklámbevételekből 

gazdálkodó versenytársak léptek a piacra. A német szakirodalom szerint mindez azzal 

a kockázattal is jár, hogy a reklámipar befolyást gyakorol a közösségi média, a tömeg-

kommunikációs eszközök által közvetített tartalomra.757  

A médiajog a tömegkommunikáció jogrendjének példája a közösségi média közve-

títésével.758 A társadalomtudományi fogalomértelmezés szerint a tömegkommunikáció 

négy kritérium mentén írható körül:759 

1. a kommunikációs tartalom a kommunikátor által nem ismert nagy mennyiségű 

címzettnek kerül megosztásra (anonimitási ismérv); 

2. a tömegkommunikációs tartalmak nyilvánosak, elvben mindenki számára elér-

hetőek abban az értelemben, hogy senkit sem zárnak ki a befogadásukból (nyil-

vánossági ismérv); 

3. a kommunikátorok tipikusan komplex módon felépített szervezetek, míg a kom-

munikációs tartalom fogadói rendszeresen csak kevéssé azok, vagy csak kevés 

szervezettséggel bírnak (szervezeti ismérv); 

 
* Görög Márta: intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete. 
755  Fischer, 2008: 10. 
756  Branahl, 2013: 10. 
757  Branahl, 2013: 10. 
758  Paschke, 1993: 6.  
759  Paschke, 1993: 6. 
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4. a tömegkommunikációs folyamat – ellentétben az egyéni kommunikációval 

praktikusan egyoldalú.  

 

A kommunikátorok aktívan alakítják a kommunikációs folyamatot, míg a címzettek 

többé-kevésbé passzív módon fogadják azt. Nincs kommunikáció a kommunikátorok 

és a címzettek között (linearitás ismérv). 

A médiajog a tömegkommunikáció valamennyi megjelenési formáját magában fog-

lalja. A fenti négy ismérv – hasonlatosan a médiajog kifejezéséhez – nem egy kötelező 

érvényű jogi meghatározásból származik, hanem a médiatörvény tárgykörének az elis-

merésén alapul. 

A sajtó fogalma az egyes tagállami sajtótörvényekben a nyomtatott sajtóra korláto-

zódik,760 legfontosabb sajtótermékként az újságokat és a folyóiratokat nevesítve. A saj-

tótermék fogalmába beleértendőek a könyvek mellett a prospektusok, a klasszikus 

nyomtatott produktumok, vagy éppen a CD-ROM-on, vagy DVD-n megjelent tartal-

mak. Kérdéses volt, hogy helyénvaló-e minden internetes kommunikációt kizárni a 

sajtó egyszerű jogi kifejezéséből, és így a nemzeti sajtójog hatálya alól. Az internetes 

szolgáltatást, illetve terméket nyújtó, klasszikus sajtótevékenységet nem folytatók nyil-

vánvalóan kizártak alóla. A német sajtónak is volt azonban olyan időszaka, amikor a 

nagy kiadók a nyomtatott publikáció mellett online is megjelentek, amikor is valóban 

kérdéses volt, miért tartozik a két magatartás eltérő szabályozási környezet alá. 

A nyomtatott és az online publikációk egységes szabályozása irányába az első lépést 

két tagállam – Saarland és Rheinland-Pfalz – tette meg, amely a tagállami sajtótörvé-

nyét hatályon kívül helyezte és egy átfogó médiatörvényt léptetett életbe.761 A rhein-

land-pfalzi tartományi gyűlés 2005 januárjában fogadta el az új médiatörvényt, amely 

a rádió-, sajtó-, médiaszolgáltatókra vonatkozó szabályokat tartalmazza és az addigi 

tartományi sajtó- és rádiótörvényt váltotta fel. A novella alapvető célja az elektronikus 

és nyomtatott sajtó egységes jogi keretrendszerének megalkotása volt.762 

 
760  Hamburgisches Pressegesetz vom 29 Januar 1965. § 7.; Gesetz über die Presse Baden-Württemberg 

vom 14 Januar 1964 § 7. (1) Druckwerke im Sinne dieses Gesetzes sind alle mittels der Buchdrucker-

presse oder eines sonstigen zur Massenherstellung geeigneten Vervielfältigungsverfahrens herge-

stellten und zur Verbreitung bestimmten Schriften, besprochenen Tonträger, bildlichen Darstellungen 

mit und ohne Schrift, Bildträger und Musikalien mit Text oder Erläuterungen.; Bayerisches Presse-

gesetz Art. 6.; Berliner Pressegesezt vom 15 Juni 1965 § 6. 
761  Saarländisches Mediengesetz vom 27 Februar 2002; Landesmediengesetz (LMG) [Rheinland-

Pfalz]. vom 4. Februar 2005 (GVBl. S. 23); 2018-ban új tartományi médiatörvény került elfoga-

dásra. Landesmediengesetz vom 19. Dezember 2018 (GVBl. 2018, 431). Dieses Gesetz dient der 

Umsetzung der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 

2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und  

-diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 108 S. 51). 
762  Sonnia Wüst: Neues Mediengesetz für Rheinland Pfalz. MMR Zeitschrift für IT-Recht und Digitalisie-

rung, 2005, Heft 3, https://rsw.beck.de/cms/?toc=MMR.ARC.200503&docid=140946 (2020. 05. 07.). 

https://rsw.beck.de/cms/?toc=MMR.ARC.200503&docid=140946
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2. A nyilvánosság értelmezése, a véleménynyilvánítás és szólásszabadság közjogi 

(alkotmányos) valamint a személyiségi jogok magánjogi metszetében 

Az újságírók és a szerkesztőségek olyan nagy jelentőséggel bírnak, hogy sokan a 

kormány, a parlament és az igazságszolgáltatás mellett „negyedik hatalomnak”, 

„negyedik hatalmi ágnak” nevezik őket. A Német Szövetségi Köztársaság Alaptörvé-

nyének 5. cikke garantálja a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát.763 Az informá-

ciószabadság a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságával egyenértékű, független 

alapvető jog.764 Az információs szabadság nem jelent többet és kevesebbet, mint „tá-

jékoztatáshoz való jogot”.765 

A sajtószabadság valamennyi médiamunkatársat megilleti, nem függ az újság, 

vagy a weboldal forgalmától, vagy éppen a kattintási aránytól. 

Az információszabadság nemcsak egyenértékű a véleménynyilvánítási és sajtósza-

badsággal, hanem azok párjaként ugyanolyan meghatározó a demokratikus rend szá-

mára. „(…) (a) A modern ipari társadalomban az információk birtoklása létfontosságú 

az egyén társadalmi helyzete szempontjából. (…) Az információ növekedésével a polgár 

felismeri a politikai interakciókat és azok létfontosságúságát, és következtetéseket von-

hat le ezek alapján.”766 

Az online médiában jogellenesen közzétett információk nyilvánosságával kapcso-

latban felmerül, hogy fennáll-e az információkkal kapcsolatos jogos közérdek. A sze-

mélyes életkörülményekről való tudósítást és az érintett személy anonimitási érdekeit 

egyensúlyba kell hozni a nyilvánosság tájékoztatási érdekeivel.  

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

3.1. Képmás védelme 

A képmás az online térben az általános média- és magánjogi képmásvédelmi szabá-

lyok767 szerint részesül védelemben. A szabályozási keretrendszer a természetes sze-

mély rendelkezési jogi hatású jogosultságaként értelmezi a képmás terjesztésének és 

nyilvános kiállításának a jogát.768  A német legfőbb bírói fórum, a Bundesgerichtshof 

(BGH) az 1954-ben meghozott, ún. Leserbrief ítéletében ismerte el első alkalommal az 

 
763  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 5. § (1) bekezdés: „Jeder hat das Recht seine 

Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äuβern zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen 

Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 

Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.” 
764  BVerfGE 27, 71, (81) – Leipziger Volkszahlung. 
765  BVerfGE 27, 71, (81) – Leipziger Volkszahlung. 
766  BVerfGE 27, 71, (81) – Leipziger Volkszahlung. 
767  Általában a témához: Eglinski, 2017.  
768  Ulmer, 2013: 31. 



 

– 236 – 

általános személyiségi jogot az Alaptörvény 1. és 2. §-ai769 által alkotmányosan garan-

tált alapjogként és egyúttal a BGB 823. § (1) bekezdése szerint védelemben részesített 

„sonstiges Recht”-ként (egyéb jogként).770Az általános személyiségi jog generálklau-

zula szintű szabályai jelennek meg a Kunsturhebergesetz (KUG)771 képmáshoz való 

jogot, mint „különleges személyiségi jogot” szabályozó 22. és 23. §-aiban,772 amire 

alapozottan meghozott számtalan bírósági ítélet egy többszintű védelmi koncepciót épí-

tett fel. A koncepció egyik lehetséges magyarázata az, hogy a nyilvánosság számára 

ismeretlen személyek, valamint a közéleti szereplők számára egyaránt a képi ábrázolá-

sok általában súlyosabb sérelmet generálnak, mint a szavak.773 

E felfogáson alapulva a BGH állandó ítélkezési gyakorlata szerint a képek nyilvá-

nosságra hozatalának elfogadhatóságát a KUG 22., 23. §-ainak fokozatos védelmi kon-

cepciója alapján kell megítélni.774 A védelmi koncepció azon a felfogáson nyugszik, 

hogy a személyes jogok érintettsége csak akkor állapítható meg, ha az ábrázolt személy 

felismerhető,775 individualizálható,776 a jogsértés személyre szabható.777 

A KUG 22. § (1) bekezdése alapján a képmás egy, vagy több személy ábrázolása, 

amely harmadik felek által felismerhető módon mutatja be a személy külső megjelené-

sét.778 A képmásfogalomba nem kizárólagosan a szűk értelemben felfogott portrék 

szubszumálhatóak, képmásként értelmezettek a fotográfiák, fotómontázsok, filmbeli 

 
769  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  

1. § (1) Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben tartása és védelme minden állami szerv köte-

lessége. 

(2) A német nemzet elkötelezett a sérthetetlen és elidegeníthetetlen emberi jogok iránt, amelyek a 

világ minden emberi közösségének, a béke és az igazságosság alapját képezik. 

(3) A következő alapvető jogok a jogalkotás, a végrehajtó hatalom és az ítélkezési gyakorlat számára 

közvetlenül érvényesülő jogot képeznek.  

2. § (1) Mindenkinek joga van személyiségének szabad kibontakozásához, feltéve, hogy nem sérti 

mások jogait, és nem sérti az alkotmányos rendet vagy az erkölcsi törvényt. 

(2) Mindenkinek joga van az élethez és a testi integritáshoz. Az ember szabadsága sérthetetlen. Eze-

ket a jogokat csak a törvény korlátozhatja. 
770  BGHZ 13, 334 – Leserbrief; BGB 823. § (1) bek.: „Aki szándékosan vagy gondatlanul megsérti 

mások élethez, testi épséghez, egészséghez, szabadsághoz való jogát, kárt okoz más vagyonában, 

vagy megsért bármely más jogot (ein sonstiges Recht), köteles az ebből eredő károkat megtéríteni.” 
771  Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie. 
772  BGHZ 20, 7, 11 – Caterina Valente. 
773  EGMR v. 07. 02. 2012 – 40660/08, NJW 2012, 1053, 1056 – von Hannover/Deutschland Nr. 2; 

BVerfG v. 10. 06. 2009 – 1 BvR 1107/09, NJW 2009, 3357; OBERLANDESGERICHT KÖLN / 

Az. 15 U 132/18 / Urteil vom 21. 02. 2019. 
774  Vö. BGH 8. April 2014 – VI ZR 197/13 – Rn. 8., 6. März 2007 – VI ZR 51/06 – Rn 9. 
775  Helle, 1990: 93.; Schertz, 1997: Rn. 311. 
776  BAG Urteil vom 19. 2. 2015 – 8 AZR 1011/13 [14]. 
777  BAG Urteil vom 19. 2. 2015 – 8 AZR 1011/13 [20]. 
778  Helle, 1990: 91.; Személyek olyan ábrázolásaként definiált, „die deren äuβere Erscheinung erkenn-

bar wiedergeben”. BGHZ 26, 349 (351) – Herrenreiter.; BGH, Urt. v. 1. 12. 1999 (I ZR 226/97), 

NJW 2000, 2201, 2202. 

http://dejure.org/gesetze/KunstUrhG/22.html
http://dejure.org/gesetze/KunstUrhG/23.html
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VI%20ZR%20197/13
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VI%20ZR%2051/06
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ábrázolások, újságok, festmények, karikatúrák, az olyan háromdimenziós ábrázolások, 

mint a szobrok, plasztikák, babák, amelyek egy valódi személy arcvonásait hordoz-

zák.779 Felismerhetőséget hordoz az ábrázolt tipikus alakja, ruházata, frizurája, geszti-

kulációja, a kép kísérőszövege, vagy éppen az ábrázolási környezet.780 A képmásjelleg 

megállapítása szempontjából közömbös, hogy melyik identifikáló elem alapján ismer-

hető fel az ábrázolt személy.781 

A képmás az alkotmányos követelményekkel,782 valamint az Emberi Jogok Európai 

Bírósága ítélkezései gyakorlatával783 összhangban álló állandó bírósági jogalkalmazási 

gyakorlat alapján elvileg csak az érintett személy beleegyezésével terjeszthető.784 A KUG 

nem ír elő formális követelményeket a hozzájáruláshoz. A KUG felhatalmazása alapján 

a hozzájárulás informálisan, vagy implicit módon egyaránt megadható.785 A hallgató-

lagos beleegyezés akkor alkalmas joghatás kiváltására, ha az érintett személy magatar-

tása egyetértésként értelmezhető a nyilatkozat objektív kedvezményezettje irányába.  

A hallgatólagos hozzájárulás hatékonyságának előfeltétele általában az, hogy az érin-

tett személy tisztában legyen a közzététel céljával, típusával és terjedelmével.786 A kép-

felvétel engedély nélküli nyilvánosságra hozatala a BGB 823. § (1) bekezdése által 

védett általános személyiségi jog sérelmét alapozza meg.787 

A KUG 23. §-a tartalmazza az általános képmásvédelmi szabály alóli kivételeket. 

A KUG 23. § (1) bekezdése alapján hozzájárulás nélkül terjeszthetőek és megjelenít-

hetőek a 1) Portrék a kortárs történelem területéről; 2) Képek, amelyek fókusza a táj, 

vagy más hely, ahol az emberek csak „kiegészítőként” jelennek meg; 3) Képek össze-

jövetelekről, eseményekről, amelyeken az ábrázolt személyek vesznek részt; 4) Port-

rék, amelyeket nem rendelésre készítenek, feltéve, hogy a terjesztés, vagy a kiállítás 

nagyobb érdeklődést mutat a művészet, mint az ábrázolt személy iránt. 

A képmásvédelem magánjogi eszközeinek alkalmazása feltételezi a fotó terjeszté-

sét, vagy nyilvános hozzáférhetővé tételét. A bírósági gyakorlat alapján ez utóbbi for-

dulat megvalósul a képek interneten való elérhetővé tételével is.788 

 
779  Helle, 1990: 98.; Schertz, 1997: Rn 311; Jogalkalmazási gyakorlatban: OLG Karlsruhe AfP 2010, 591. 
780  BGH NJW 65, 2148; OLG Nürnberg GRUR 70, 40. 
781  OLG Stuttgart AfP 2014, 352. 
782  BVerfGE 120, 180, 201. 
783  EGMR NJW 2004, 2647; 2006, 591 és NJW 2012, 1053, 1058. 
784  KUG 22. § 1. mondat: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 

öffentlich zur Schau gestellt werden.”; BGH, Urteil vom 11. 11. 2014 – VI ZR 9/14; LG Berlin. 
785  BGH GRUR 2005, 74, 75 – Charlotte Casiraghi II; LAG Schleswig-Holstein 23. Juni 2010 – 3 Sa 

72/10 – Rn. 25; OLG München Urteil vom 01. 03. 2018 29 U 1156/17; BGH, Urt. v. 28. 9. 2004 

(Az. VI ZR 305/03), GRUR 2005, 74, 75. 
786  OLG Hamburg AfP 2012, 166; OLG München ZUM 2009, 429; OLG Karlsruhe ZUM 2006, 568; 

OLG München Urteil vom 01. 03. 2018 29 U 1156/17. 
787  BGH NJW 957, 1315, 1316 – Spätheimkehre; BGH NJW 1966, 2353 – Vor unserer eigenen Tür 
788  Schertz, 2019: 225. 

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%202005,%2074
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=29%20U%201156/17
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=AfP%202012,%20166
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=ZUM%202009,%20429
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=ZUM%202006,%20568
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=29%20U%201156/17
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Az általános szabályon túlmutató, az érintett személy hozzájárulása nélküli, norma-

tív szabályozáson alapuló felvétel-felhasználási esetkörök nem abszolútak, korlátjukat 

képezi az ábrázolt személy, illetve halála esetén a hozzátartozó jogos, különleges vé-

delemre jogosító érdeke.789 Így ha a kép nem hátrányos, vagy sértő, úgy az érintett sze-

mély beleegyezése nélküli közzététel nem minősül jogsértőnek, az ábrázolt személy 

képmáshoz való joga nem szenved sérelmet.790 A KUG 23. §-ában foglalt alapelv az 

ábrázolt személy személyiségi jogának védelme érdekében egy fontos korrekció, amely 

előírja az érdekek mérlegelését a KUG 23. § (1) bekezdésének 1–4. pontjai szerinti 

kivételes jogi helyzetekben. A KUG 23. § (2) bekezdésében foglalt korrekció alapján 

konkrét esetben a bíróság egy korábbi, 2014 nyarán lezajlott, a közlekedési lámpák 

rendszerének kiépítéséről szóló nyilvános rendezvényen készült fényképfelvétel négy 

évvel későbbi, egy párt Facebook rajongói oldalán való megjelentetése kapcsán meg-

állapította a felvétel jogellenes nyilvánosságra hozatalát. Az ítéleti indokolás szerint 

„az ábrázolt személyek érdeke annak biztosítása, hogy a Facebook rajongói oldalán 

ne jelenjen meg olyan fotó, amelyen egyedileg beazonosíthatóak. (…) Ezért a fénykép 

közzététele a rajongói oldalon, a Facebookon a KUG 23. § (2) bekezdésének megfele-

lően nem engedélyezett.”791 

A KUG 23. § (1) bekezdése alapján a képfelvétel az érintett személy hozzájárulása 

nélkül nyilvánosságra hozható és terjeszthető, ha a képfelvétel kortörténeti jellegű, a 

kortárs történelmet mutatja be. Általános társadalmi érdekű kérdéseket is magában 

foglal annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a felvétel kortörténeti jellegűnek minő-

síthető-e. A judikatúra alapján idetartoznak a regionális, vagy helyi jelentőségű ese-

mények is. A BGH ilyennek értékelte például egy lakóközösség évente megrende-

zésre kerülő fesztiválját is az ott készített felvételek felhasználása kapcsán.792  A kép-

felvétel felhasználásának korlátját képezi az arányosság elve, különösen a szórakoz-

tató tartalom esetében.  

A KUG 22. és 23. §-aiban foglalt kivételi körök és az ítélkezési gyakorlat szerint 

bizonyítani szükséges a személy képének közzétételét,793 különösen azért, mert a 

 
789  KUG § 23 (2) bek.;  BGH 2014. 04. 08. Urteil – VI ZR 197/13. 
790  BGH 2014. 04. 08. Urteil – VI ZR 197/13. 
791  VG Hannover Urteil vom 27. 11. 2019 – 10 A 820/19 = BeckRS 2019, 31874 Rn. 41, 42. 
792  BGH 2014. 04. 08. Urteil – VI ZR 197/13 Az ítélet szerint „[a] képek a bérlői fesztivál jeleneteit tük-

rözik, amelyek a fiatal és idős emberek harmonikus összejövetelét mutatják be boldog és nyugodt lég-

körben. (…) A bérlői fesztivál helyi társadalmi jelentőségű esemény. (…) Az alperes alapvetően arra 

is jogosult, hogy beszámoljon az ilyen történelmi eseményekről a társadalmi szférából, ha információs 

brosúrát bocsát ki; mert egy ilyen brosúra szintén a média része. (…) Az alperes képe a bérlői feszti-

válról a bérlőiknek szól tájékoztató brosúrában fontos funkciót tölt be, mivel egy ilyen fesztivál jó-

szomszédi kapcsolatokat tart fenn és teremt. A beszámoló azt a benyomást kelti, hogy a lakótársak 

kényelmesen érzik magukat a lakásszövetkezetben, és érdemes ott tagnak vagy bérlőnek lenni.” 
793  GRUR 2018, 964. 
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puszta szóbeszédhez viszonyítva általában a személyes szférába való erősebb beavat-

kozást jelent, ha valaki rögzíti egy személy megjelenését egy fotón, elérhetővé teszi és 

bemutatja azt a nagyközönség számára.794 

Mindenesetre az ábrázolt személy hallgatólagos hozzájárulása nélkül is jogszerű a 

KUG 23. § (1) bekezdése alapján egy hírességek részére szervezett partin egy promó-

ciós ügynökség felkérésére cigarettát áruló hostessről az egyik internetportálon megje-

lentetett fotó, ha a hírességek partija kortörténeti eseménynek minősül,795 figyelemmel 

az általános szabály alóli kivételre. 

 

3.2. Jó hírnév, becsület védelme 

A témához kapcsolódó egyik precedens per alapjául szolgáló tényállás Angela Merkel 

kancellár 2015. szeptember 10-én, a berlin-spandaui menekültotthonban tett látogatása 

alkalmával készített selfie-hez kapcsolódik. A selfie-t ismeretlenek használták fel külö-

nösen Brüsszelben, Würzburgban és Ansbachban bekövetkezett terrorista támadások el-

követésével vádolva a selfie-n ábrázolt személyt. 2016. december végén egy „grafikát” 

töltöttek fel az alperes portáljára, amely a következő címet tartalmazta: „Hajléktalanok 

gyújtogattak. Merkel 2015-ben az elkövetők egyikével selfie-zett!” Bal oldalon a selfie-s 

fotót, jobb oldalon a gyújtogatás három elkövetőjének fotóját tüntették fel akként, hogy 

az „elkövető” fejét piros nyíllal jelölték, hamisan állítva, hogy az a selfie-t készítő felpe-

res volt. A bíróság ítélete szerint, a Telemediengesetz (TMG) 10. §-a szerint a szolgáltató 

csak akkor felel a felhasználó számára általa tárolt, harmadik személyre vonatkozó infor-

mációért, ha tisztában van a jogellenes cselekedetekkel vagy információkkal, és nem cse-

lekedett haladéktalanul az információk eltávolítása vagy az azokhoz való hozzáférés 

blokkolása érdekében. Ha a „Host Providert” értesítik a törvény egyértelmű megsérté-

séről, akkor nemcsak az adott ajánlatot kell blokkolnia, hanem óvintézkedéseket kell ten-

nie annak biztosítása érdekében, hogy ne történjen más alapvető jogsértés. (...) (Az azon-

ban) nem várható el, hogy a szolgáltató manuálisan ellenőrizze a tartalmat. Elegendő, ha 

a szolgáltató olyan szűrőszoftvert biztosít, amely fel tudja fedezni a gyanús eseteket.796 

A Fake News (álhírek) olyan szándékosan hamis ténybeli állítások, amelyeket véle-

ménynyilvánítás – főként politikai jellegű – manipulációja céljából terjesztenek, különö-

sen a közösségi hálózatokban. A Fake News elsődleges céltáblái a politikusok. Ha a tény-

állítások konkrét utalást tartalmaznak, vagy éppen összefüggésbe hozhatóak konkrét sze-

méllyel, s egyben becsületet sértőek, úgy az érintett személy a BGB 1004. § (1) bekez-

dése, valamint 823. § (1) bekezdése alapján a Fake News szerzőjétől követelheti a be-

jegyzés, posting törlését. A szándékos hazugságok, valamint a kifejtésük időpontjában 

 
794  Oberlandesgericht Köln / Az. 15 U 132/18 / Urteil vom 21. 02. 2019. 
795  BGH, Urteil vom 11. 11. 2014 – VI ZR 9/14; LG Berlin ꓿BGH NJW 2015, 1450 – Hostess auf 

Eventportal. 
796  LG Würzburg Urteil vom 07. 03. 2017, 11 O 2338/16 UVR Leitsatz 2., 3. 
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bizonyítottan valótlan tényállítások nem élvezik a véleménynyilvánítás szabadságának 

védelmét [Alaptörvény 5. § (1) bekezdése].797 A TMG 10. §-a szabályozza azokat a fel-

tételeket, amelyek mellett a Twitter, a Facebook jogilag felelőssé tehetők a felhasználói 

hozzászólásokért. A TMG 10. §-a alapján „[a] szolgáltató az egyes felhasználók számára 

tárolt/elmentett idegen információért nem tartozik felelősséggel, feltéve hogy 1. nincsen 

tudomása a jogellenes cselekményről vagy információkról, továbbá kártérítési igény ese-

tén nem ismernek semmilyen tényt vagy körülményt, amelyből a jogellenes cselekmény 

vagy az információ nyilvánvalóvá válik, vagy 2. a jogellenes cselekményről, információ-

ról való tudomásszerzést követően haladéktalanul eltávolították az információt, vagy az 

információkhoz való hozzáférést blokkolták. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az eset-

ben, ha a felhasználó alárendelt a szolgáltatónak, vagy pedig ő felügyeli.” 

 

3.3. Magánélet védelme 

A német jog különbséget tesz a privát szféra és az intim szféra között. A privát szféra 

fogalmi köre széles körű, ugyanakkor nehezen lezárható. Magában foglalja a személy 

fizikai és szellemi integritását, az identitás számos szempontjára, mint például a ke-

reszt- és utónévre is kiterjedhet. Ezen kívül olyan személyes információkat ölel fel, me-

lyekről az érintett személy észszerűen feltételezheti, hogy beleegyezése nélkül nem hoz-

zák nyilvánosságra, nem használják fel.798 Az ábrázoláshoz kapcsolódó személyiségi jo-

gok sérelmének súlya növekszik, ha az érintett személyt hozzájárulása nélkül magánéleti 

szituációban ábrázolja a felvétel.799 Az intim szféra fogalmának nincs jogi meghatáro-

zása. Vannak olyan felfogások, mely szerint az intim szféra a gondolatok, érzelmek belső 

világa, a kívülről nem észlelhető egészségi állapot és a szexuális szféra. Mivel az intim 

szféra abszolút védelmet élvez és az emberi méltóság része,800 általában arányossági mér-

legelésnek nem lehet tárgya.801 Ez azonban csak akkor érvényesül, ha az érintett személy 

titokban szeretné tartani például a szexualitását.802 A fentiek alapján tilos beszámolni a 

politikus, vagy a híresség betegségének típusáról.803 Az önrendelkezési jog magában fog-

lalja az érintett személy fizikai és pszichológiai integritását. A személy fizikai, pszichés 

integritása nem értelmezhető a magánélet összetevőjeként, ha a magatartás például egy 

 
797  BVerfG NJW 1980, 2072, 2073 – Böll. 
798  EGMR NJW 2017, 2891, 2892 – Kahn/Deutschland; EGMR NJW 2018, 3083, 3084 – 

Fuchsmann/Deutschland. 
799  BVerfG GRUR 2017, 842, 843 – Gehweg-Foto. 
800  BVerfG NJW 2000, 2189. 
801  BVerfG MMR 2009, 683. 
802  BGH ZD 2012, 130. 
803  BGH ZUM-RD 2012, 583. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1980&s=2072&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1980&z=NJW&sx=2073
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2017&s=2891&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2017&z=NJW&sx=2892
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2018&s=3083&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2018&z=NJW&sx=3084
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2017&s=842&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2017&z=GRUR&sx=843
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2000&s=2189&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2009&s=683&z=MMR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2012&s=583&z=ZUM-RD
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modell,804 vagy pornószínész805 meztelenségét, vagy szerelmi kapcsolatát érinti. Ugyan-

akkor az intim és a magánszféra közötti különbségtétel nem mindig egyértelmű. 

Az elektronikus levél reklámozási célú, címzett hozzájárulása nélküli felhasználása 

a magánélethez való jogba, s ezáltal az általános személyiségi jogba való jogellenes 

beavatkozásnak minősül. Az e-mailes ügyfél-elégedettségi felmérés a (közvetlen) rek-

lámozás fogalma alá tartozik még akkor is, ha az e-mail tartalmát képezi egy korábban 

vásárolt termékről kibocsátott számla.806 Az alapul fekvő tényállás szerint felperes a 

2016. május 9-én, az Amazonon keresztül rendelt ultrahangkészülék vásárolásáról csak 

2016. május 24-én kapta meg a számlát a „Számla az Amazon megrendelésedről ...” 

című e-mailben a következő tartalommal: 

„Tisztelt Hölgyem/Uram, mellékelve küldöm számláját PDF formátumban. Kö-

szönjük vásárlását. Fiatal cég vagyunk, ezért támaszkodunk a jó minősítésre. Ezért, 

ha elégedett volt szolgáltatásunkkal kérjük, 5 csillagos besorolást adjon vásárlásá-

hoz. Panasz esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Értékeléshez: egyszerűen 

jelentkezzen be a következő link segítségével, és nyújtson be pozitív, öt csillagos minő-

sítést (…). ” 

A felperes arra hivatkozott, hogy az e-mailben kéretlen, illegális hirdetést küldtek 

számára, mely sérti a magánélethez való általános személyiségi jogát. 

 

3.4. Adatvédelem 

Az adatvédelem-közösségi média párosításában is az adott személyt a saját adataihoz 

kapcsoltan megillető önrendelkezési jog, mint alapvető elvárás játszik központi szerepet.  

Az Általános adatvédelmi rendelet807 (GDPR) 2018. május 25. napjával váltotta fel 

a húszéves 95/46/EG adatvédelmi rendeletet. A KUG-előírásoknak a GDPR hatályba-

lépése óta való alkalmazhatósága ellentmondásos. Elvileg a GDPR elsőbbséget élvez a 

nemzeti szabályozásokkal szemben, mivel az európai jog elsőbbséget élvez a nemzeti 

szabályozásokhoz képest.808 A KUG 22., 23. §-ait csak akkor lehet alkalmazni, ha az 

megfelel a GDPR 85. cikkében foglaltaknak.809 

A GDPR 85. cikk (2) bekezdésének értelmében az EU tagállamai eltéréseket, vagy 

kivételeket határozhatnak meg – többek között – a GDPR II. fejezetétől (és így a 6. 

cikktől is), ha ez szükséges ahhoz, hogy a személyes adatok védelméhez való jogot 

össze lehessen egyeztetni a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz 

 
804  LG Düsseldorf ZUM-RD 2012, 407, 
805  BGH ZD 2012, 130. 
806  BGH, Urteil vom 10. 7. 2018 – VI ZR 225/17. 
807  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete. 
808  BVerfG, 2015. 12. 15-i határozat - 2 BvR 2735/14 -, juris. Rn. 37 ff. m. w. N.; EuGH, Urteil vom 

15. 7. 1964 – Rs. 6.64 - Costa / E.N.E.L, juris. 
809  VG Hannover Urteil vom 27. 11. 2019 - 10 A 820/19 = BeckRS 2019, 31874 Rn. 34; GDPR 85. cikk. 

A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2012&s=407&z=ZUM-RD
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2012&s=130&z=ZD
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való joggal.810 Ez a lehetőség azonban csak a személyes adatok újságírási célból, il-

letve tudományos, művészi, vagy irodalmi kifejezés céljából végzett kezelésére korlá-

tozódik. Ezekben az esetekben a KUG 23. §-a „felülírhatja” a GDPR 6. cikk (1) bekez-

désében megfogalmazott fordulatokat. 

Az újságírás fogalmát tágan kell értelmezni.811 Az újságírás az újságírók sajtóban, 

az online médiában, vagy rádióban kifejtett, nyilvánosságnak szánt újságírói munkáját 

foglalja magában.812 Az önarcképként szolgáló képes kiadványokat ugyanakkor már 

nem lehet az újságírási célokra való feldolgozásnak minősíteni.813 

A KUG 23. § (1) bek. 3. pontjában foglalt feljogosítás különösen különböző összejö-

veteleket, mint például demonstrációkat, sporteseményeket, koncerteket, karneváli fel-

vonulásokat, konferenciákat, pártgyűléseket, esküvőket és temetéseket ölel fel. A kivétel-

rendezvények szűrője az, hogy nem az egyes emberek, hanem maga a folyamat áll az 

ábrázolás fókuszában. A judikatúrából levonható gyakorlat alapján sok embernek kell 

a felvételen szerepelnie ahhoz, hogy ne az egyén legyen a meghatározó, ne az egyén 

emelkedjen ki a felvételen. 

Az, hogy az online portálon – olyan közösségi hálón, mint például a Facebook, vagy 

éppen a WhatsApp – közzétett felvétel további felhasználása megengedett-e, jogszerű-

e, attól az általános kitételtől függ, hogy a felvétel nyilvánosságra hozatala maga az 

ábrázolt személy, vagy az ábrázolt hozzájárulásával egy harmadik személy által törté-

nik, s a hozzájárulás alá tartozik-e. Az ilyen hozzájárulást nélkülöző, harmadik személy 

 
810  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a szemé-

lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

GDPR 85. cikk (2) bek. A személyes adatok újságírási célból, illetve tudományos, művészi vagy 

irodalmi kifejezés céljából végzett kezelésére vonatkozóan a tagállamok kivételeket vagy eltéréseket 

határoznak meg a II. fejezet (elvek), a III. fejezet (az érintett jogai), a IV. fejezet (az adatkezelő és 

az adatfeldolgozó), az V. fejezet (a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szer-

vezetek részére történő továbbítása), a VI. fejezet (független felügyeleti hatóságok), a VII. fejezet 

(együttműködés és egységesség) és a IX. fejezet (az adatkezelés különös esetei) alól, ha e kivételek 

vagy eltérések szükségesek ahhoz, hogy a személyes adatok védelméhez való jogot össze lehessen 

egyeztetni a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggal. 
811  GDPR (153) preambulumbekezdés: „(…) Helyénvaló, hogy a kizárólag a személyes adatoknak az 

újságírás, a tudományos, a művészi vagy az irodalmi kifejezés céljából végzett kezelése eltérés tár-

gyát képezze vagy mentesüljön az e rendelet egyes rendelkezéseiben szereplő követelmények alól, ha 

ez ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok védelméhez való jogot a véleménynyilvánítás szabadsá-

gához és tájékozódáshoz való joggal összeegyeztessék, amelyet a Charta 11. cikke biztosít. Ez alkal-

mazandó különösen a személyes adatok audiovizuális területen, valamint a hírarchívumokban és 

sajtókönyvtárakban történő kezelésére. (…)  A véleménynyilvánítás szabadságához való jog minden 

demokratikus társadalomban fennálló jelentőségének figyelembevétele érdekében az e szabadság-

hoz tartozó olyan fogalmakat, mint az újságírás, tágan kell értelmezni.” 
812  VG Hannover Urteil vom 27. 11. 2019 – 10 A 820/19 = BeckRS 2019, 31874 Rn. 36. 
813  Lauber-Rönsberg – Hartlaub, 2017: 1057, 1061. 
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általi felvételkészítés jogellenes és nem lehet a felvételt továbbterjeszteni, valamint 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.814 

Az ábrázolt személy általi beállítás kapcsán a további felhasználás megengedhető-

sége attól függ, hogy a beállítás magában foglalja-e a további felhasználáshoz kapcsolt 

hallgatólagos hozzájárulást, vagy sem. A kérdés megítéléséhez differenciálni szüksé-

ges. Ha a fénykép egy zárt felhasználói portálra került elhelyezésre, úgy a további fel-

használásra/terjesztésre vonatkozó hallgatólagos hozzájárulás csak ezen zárt portál 

vagy csoport (baráti, vagy ismeretségi kör) számára megengedett.815 Ha a felvétel egy 

nyílt és bárki számára hozzáférhető portálra kerül elhelyezésre, úgy a további felhasz-

nálás az ábrázolt hallgatólagos hozzájárulása alapján megengedett. Így egy fénykép 

Facebook-profilba való elhelyezése, közösségi hálón fiókba való feltöltése a kereső-

motor általi hozzáféréshez,816 illetve a fénykép keresőmotor általi terjesztéséhez való 

hallgatólagos hozzájárulásnak minősül.817 Bárki, aki a közösségi hálózaton a lehetséges 

hozzáférési zárak használata nélkül feltölt egy fényképet a fiókjába, hallgatólagosan 

hozzájárul a fénykép keresőmotorok általi terjesztéséhez. Egy hozzájárulás nélkül, jog-

ellenesen készített felvétel WhatsApp-csoportban, vagy bármely internetplatformon 

való közzététele a képmáshoz való jog sérelmét valósítja meg.818 

A jogtudományi álláspont szerint a fénykép pusztán interneten való közzététele nem 

jogosít fel más internetes felhasználókat a további felhasználásra.819 

A fénykép Facebook-oldalra helyezése nem jelenti azt, hogy hallgatólagosan hoz-

zájárulna annak egy másik weboldalon történő reprodukciójához.820 

Ez különösen igaz azokra az esetekre, amikor a kép további terjesztésére az enge-

délyezett felhasználói körön kívül, és egy teljesen más kontextusban kerül sor. Ezen a 

megítélésen nem változtat az a körülmény sem, ha a felhasználó maga töltötte fel a 

fényképet, nem használta a lehetséges hozzáférési blokkokat, ezért nyilvánosan hozzá-

férhetővé tette a képet.821 

A tényállások megítélésénél különleges szerepet játszik az, hogy a felvétel további 

felhasználására milyen körülmények között kerül sor. A megbízhatatlan oldalakon és a 

 
814  Gounalakis, 2019: 551. 
815  OLG München K&R 2016, 424 – Internetpranger: Presseveröffentlichung eines Fotos aus sozialem 

Netzwerk nur mit Einwilligung (Urteil vom 17. 03. 2016, 29 U 368/16) Leitsatz 2. „Das Hochladen 

eines Fotos in einem Social Network stellt keine Einwilligung in die Weiterverbreitung des Fotos 

durch Dritte außerhalb des Kreises der zugriffsberechtigten Mitglieder des Netzwerks im Rahmen 

eines gänzlich anderen Kontextes dar.”   
816  OLG Köln, MMR 2011, 323, 324 – Facebook-Profilbild. 
817  BGH GRUR 2010, 628 Tz. 36 – Vorschaubilder I; OLG Köln, MMR 2011, 323; OLG München 

Urteil vom 01. 03. 2018 29 U 1156/17. 
818  LG Frankfurt, MMR 2016, 482 – WhatsApp-Gruppe. 
819  BGH, Urt. v. 19. 10. 2011 (Az. I ZR 140/10), GRUR 2012, 602, Rn. 15; Vö. Ohly, 2012: 983–992. 
820  1 OLG München, Urt. v. 17. 3. 2016 (Az. 29 U 368/16, LG München I), MMR 2016, 414, 415. 
821  Wanckel, 2012: Rn. 138; Lauber-Rönsberg, 2016: 749. 

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%202010,%20628
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=MMR%202011,%20323
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=29%20U%201156/17
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reklámcélból való felhasználás hallgatólagos hozzájárulás esetén nem megengedett. 

Így például egy foglalkoztatási háló (iskola, felsőoktatási intézmény, munkaadó stb.) 

keretében megjelenő online állás csak a szakmai környezetben való továbbításra ad 

felhatalmazást.  

Az Alaptörvény 1. §-a és 2. §-a értelmében az általános személyiségi jogok védelme 

kiterjed a profil védelmére is,822 ami a közösségi média korában különleges jelentőséget 

nyer, mivel számos internetes alkalmazás – a közösségi hálózatoktól az intelligens alkal-

mazásokig, illetve az online boltokig – a felhasználói profil adatok gyűjtésére és feldol-

gozására támaszkodik. Ez önmagában nem is lenne problematikus, hiszen a felhasználói 

profilokat az érintettek hozzák létre.823 A személyiségvédelem ezen aspektusának prob-

lémája abban áll, hogy gyorsan csökken a saját profil feletti adatszuverenitás, s ezáltal 

megkérdőjeleződik az érintett felek hozzájárulási nyilatkozatainak hatékonysága. 

 

3.5. Elfeledtetéshez való jog 

Az „elfeledtetéshez való jog” (Recht auf Vergessenwerden) az új európai adatvédelmi 

jog intézményévé vált. A GDPR 17. cikk (1) bekezdése alapján „az érintett jogosult 

arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó sze-

mélyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valame-

lyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekez-

désének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adat-

kezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekez-

dése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társa-

dalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ez utóbbi szolgáltatások körébe tartozik például a média, a webshopok, illetve az on-

line játékok.” 

 

 
822  BVerfGE 65, 1 (42) = NJW 1984, 419 (424). 
823  Bull, NVwZ 2011, 257 (262), betont zu Recht, dass es nicht um eine generelle Verhinderung von 

Persönlichkeitsprofilen gehen kann. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=65&s=1&z=BVERFGE
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=65&z=BVERFGE&sx=42
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1984&s=419&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1984&z=NJW&sx=424
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2011&s=257&z=NVWZ
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2011&z=NVWZ&sx=262
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A törlési kötelezettség alól a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szabályozott kivételek 

ismertek. Az alábbi esetkörökben szükséges az adatkezelés: 

1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

2) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adat-

kezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

3) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének 

megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

4) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudo-

mányos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) 

bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az Európai Unió Bírósága 2014. május 13. napján egy előzetes döntéshozatali eljárás 

keretében a Google Inc. és egy spanyol napilap kiadóját arra kötelezte, hogy egy spanyol 

állampolgár személyes adatait az indexből távolítsa el és a jövőben az adatokhoz való 

hozzáférést akadályozza meg. Ez az ítélet a „Recht auf Vergessenwerden” kulcsszó alatt 

vált ismertté. A döntés alapját képező tényállás szerint 2010. március 5-én a spanyol ál-

lampolgársággal és spanyolországi lakóhellyel rendelkező M. Costeja González panaszt 

nyújtott be, a különösen Katalóniában nagy példányszámban megjelenő napilap kiadójá-

val, a La Vanguardia Ediciones SL-lel, valamint a Google Spainnel és a Google Inc.-vel 

szemben. A panasz alapja az volt, hogy ha egy internethasználó beírja M. Costeja Gon-

zález nevet a Google-csoport keresőmotorjába (a továbbiakban: Google Search), akkor a 

La Vanguardia napilap két oldalára, vagyis az 1998. január 19-i, illetve az 1998. március 

9-i oldalára mutató linkeket talál, amelyek M. Costeja González nevét egy társadalom-

biztosítási tartozás behajtására irányuló lefoglalással kapcsolatos ingatlanárveréssel ösz-

szefüggésben említő közleményt tartalmaznak. M. Costeja González e panaszában egy-

részt azt kérte, hogy a bíróság kötelezze a La Vanguardiát arra, hogy törölje, vagy módo-

sítsa a közleményt oly módon, hogy személyes adatai ne jelenjenek meg, vagy alkalmaz-

zon a keresőmotorok által biztosított bizonyos eszközöket ezen adatok védelme érdeké-

ben. Másrészt azt kérte, hogy a Google Spaint, vagy a Google Inc.-t kötelezzék személyes 

adatai oly módon történő törlésére, vagy felismerhetetlenné tételére, hogy ezen adatok ne 

legyenek a keresési találatok között, és ne kapcsolódjanak a La Vanguardia linkjeihez. 

M. Costeja González ezzel összefüggésben azt állította, hogy a lefoglalás már több éve 

teljesen rendeződött, és annak említése már egyáltalán nem releváns. A bíróság állás-

pontja szerint a 95/46 irányelv 12. cikkének b) pontját és 14. cikke első albekezdésének 
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a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésekben foglalt jogok tiszteletben tar-

tása érdekében, és amennyiben az ott előírt feltételek ténylegesen teljesülnek, a kereső-

motor működtetője köteles arra, hogy az egy személy nevére való keresés nyomán meg-

jelenő találati listáról törölje a harmadik fél által közétett és e személlyel kapcsolatos in-

formációkat tartalmazó weboldalakra mutató linkeket abban az esetben is, ha ezt a nevet, 

vagy az ilyen információkat korábban, vagy egyidejűleg nem törölték ezekről a webol-

dalakról, mégpedig adott esetben akkor is, ha önmagában az említett oldalakon történő 

közzététel jogszerű.824 

A német adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) 825 is szabá-

lyozza a törlési igényt. A BDSG 35. § (2) bekezdés 2. mondat 1. pontja alapján akkor 

lehet a személyes adatot törölni, ha a tárolása nem megengedett. A tárolás megengedhe-

tősége kérdésében a BDSG 28. és 29. §-ai tartalmaznak rendelkezéseket. A Landgericht 

Frankfurt egyik konkrét ítéletében826 arra a kérdésre kereste a választ, hogy előter-

jeszthető-e törlési igény egy olyan újságcikkre vezető Google-keresési eredmény 

kapcsán, amely egy ismert cég ügyvezetője egészségi állapotára vonatkozó adatokat 

tartalmaz, és emellett a cég financiális bizonytalanságáról tudósít. A felperes a 

„Recht auf Vergessenwerden” alapján a keresési eredmény törlése iránti igényt ter-

jesztett elő. A bíróság döntésében megállapította, hogy a hat-, illetve négyéves kere-

sési eredmények megsértették a felperes személyiségi jogát. Az elfeledtetéshez való 

jog nem követeli meg az érintett személy vezetői tevékenységéről szóló hatéves je-

lentésekből származó keresési eredmények eltávolítását, ha közérdek fűződik a tudó-

sításhoz.827 A bíróság álláspontja szerint, ha a keresési eredmény mögött található 

üzenet az érintett személy egészségügyi adatait tartalmazza, akkor lehetséges és szük-

séges az egyes esetekben mérlegelni. Ebben szerepet játszhat, ha az információ konk-

rét, vagy csak homályos és általános.828 A bíróság megállapította, hogy „a személyi-

ségi jogok egyedi jellege miatt a személyiségi jog, mint keretjog hatálya nem érvé-

nyesül  teljes mértékben, hanem először az egyedi eset sajátos körülményeit, valamint 

az Emberi Jogok Európai Egyezménye által érintett alapvető jogokat és garanciákat 

figyelembe véve kell az alapvető jogok által védett ütköző érdekek mérlegelésével 

dönteni. A személyes jogok megsértése tehát csak akkor jogellenes, ha az érintett sze-

mély érdekei meghaladják a másik fél védelemre érdemes érdekeit (…).”829 

 
824  A Bíróság ítélete (nagytanács), 2014. május 13. Google Spain SL és Google Inc. kontra Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) és Mario Costeja González. Az Audiencia Nacional (Spa-

nyolország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem. C-131/12. sz. ügy. 
825  Bundesdatenschutzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), das durch Artikel 12 des Gesetzes 

vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist. 
826  LG Frankfurt a. M., Urteil vom 26. 10. 2017 – 2-03 O 190/16 ꓿LG Frankfurt BeckRS 2017, 132368 – 

Zum Recht auf Vergessenwerden. 
827  LG Frankfurt BeckRS 2017, 132368 – Zum Recht auf Vergessenwerden, Leitsatz 2. 
828  LG Frankfurt BeckRS 2017, 132368 – Zum Recht auf Vergessenwerden, Leitsatz 3. 
829  LG Frankfurt BeckRS 2017, 132368 – Zum Recht auf Vergessenwerden. 
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A személyes adatok közzétételével kapcsolatos jogos sajtóaggodalmak és az infor-

mációs önrendelkezés jogának egyensúlyba hozásakor a beavatkozás súlyát csökkent-

heti az a tény, hogy a személyes adatok a korábbi évek sajtójelentései alapján a nyilvá-

nosság számára ismertté váltak, és továbbra is elérhetőek az interneten.830 

 

4. Közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

A közéleti szereplői minőség a médiajogban is elsősorban a képmáshoz való jog kap-

csán nyer hangsúlyt. A képmás nyilvánosságra hozatalának elfogadhatósága a KUG 

23. § (1) bekezdés 1. pontjából fakad, amely az érintett személy hozzájárulása nélkül 

teszi lehetővé a kortárs történelem/jelenkor területéről származó portrék terjesztését, 

megjelenítését, feltéve, hogy azok nem sértik az ábrázolt jogos érdekeit. 

A képfelvételek közelmúlt területéről származóságának szűrőfaktorai az aktuális ese-

mények (Zeitgeschehen). Ugyanakkor ez a kifejezés nem értelmezhető szűken. A nyil-

vánosság információszükségletét illetően nemcsak a történelmi-politikai jelentőségű 

eseményeket foglalja magában, hanem általában az aktuális eseményeket is, azaz az 

általános társadalmi érdeklődésre számot tartó összes kérdést. Ezáltal a közérdek kerül 

fókuszba. A sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága középpontjában az 

áll, hogy a sajtónak elegendő mozgástere van azon jogi kereteken belül, amelyben el-

döntheti, hogy mi a közérdek, közügy. Az információ iránti érdeklődés azonban nem 

korlátlan, az ábrázolt személy személyes szférájába való behatolást – a korábban már 

elemzett – arányosság elve korlátozza.831 

A sajtótudósítások fontosságának elismerése a közvélemény és az egyén véleményé-

nek kialakításában nem jelenti automatikusan azt, hogy az ábrázolt személy képmásvé-

delme háttérbe szorulna, s ezáltal a médiatermékek általi bármilyen ábrázolás alkotmá-

nyosan garantált lenne.832 A két érdekterület közötti egyensúly megteremtése körében 

figyelembe kell vennie a sajtó Alaptörvényből eredő jogát,833 mely alapján újságírói 

kritériumok alapján döntendő el, hogy mi tartozik a közérdek körébe.834 Mivel a kép 

önmagában nem tartalmaz olyan állítást, amely fontos a közvélemény alakítása szem-

pontjából, információs értékét a kapcsolódó szójelentés összefüggésében kell megha-

tározni.835 Ilyen módon a képek kiegészíthetik a szójelentést, és ezáltal hozzájárulhat-

nak a leírt valóság megerősítéséhez. Az egymással ütköző jogi érdekek kiegyensúlyo-

 
830  BGH GRUR 2014, 200 [BGH 05. 11. 2013 – VI ZR 304/12] Rn. 11 – Zulässige Veröffentlichung 

von Vornamen und Alter des Kindes eines Prominenten – Mascha S. 
831  BGH 27. 09. 2016 – VI ZR 310/14. 
832  BVerfG GRUR 2008, 539 – Caroline von Hannover. 
833  Alaptörvény 5. § (1) bekezdés: Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rund-

funk und Film werden gewährleistet. 
834  BVerfG GRUR 2000, 446 – Caroline von Monaco; BVerfG GRUR 2008, 539 – Caroline von Hannover. 
835  BVerfG GRUR 2008, 539 – Caroline von Hannover. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2014&s=200&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=2013-11-05&az=VIZR30412&ge=BGH
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=2013-11-05&az=VIZR30412&ge=BGH&rn=11
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%202000,%20446
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zása során a médiatudósítás tartalma döntő jelentőségű. Különösen fontos, hogy a mé-

dia egy adott esetben a közérdekű kérdést komolyan és tényszerűen tárgyalja-e úgy, 

hogy az kielégítse a nyilvánosság információ iránti igényét és hozzájáruljon a közvéle-

mény alakításához, vagy csak az olvasók kíváncsiságát kívánja kielégíteni egy jelen-

kori eseményre való hivatkozás nélkül. A képi jelentés információtartalmát a személyi 

portré elhelyezésének általános összefüggésében kell meghatározni, különös értéke-

lésbe be kell vonni a sajtótudósítás okát és a rögzítés körülményeit is.836 A BGH már 

egy korai ítéletében akként fogalmazott, hogy a jogalkotó ezzel a közszereplők képi 

ábrázolása utáni általános igényt ismerte el.837 A Caroline von Monaco IV. ítélet tekint-

hető a jogalkalmazási gyakorlat State of the Artjának, amelyben az Alkotmánybíróság az 

általános személyiségi jog és a médiajog keretében foglalkozott a képmáshoz való joggal. 

Az alapul fekvő tényállás szerint Caroline von Monaco hercegnő magánéleti aktivitásait 

ábrázoló képfelvételek jövőbeni nyilvánosságra hozatalától való eltiltásra kérte kötelezni 

az alperest. A tényállás alapját olyan paparazzi felvételek képezték, amelyek a monacói 

hercegnőt egy kísérőjével közösen elköltött étkezésnél ábrázolták egy kerti étteremben, 

vagy éppen szabadidős aktivitások körében, mint lovaglás, pádelezés, sétálás, bevásárlás, 

némely esetben a gyermekei kíséretében. Az LG Hamburg részben adott helyt a kereset-

nek. A jogorvoslat során a BGH megállapította, hogy a magánszféra védelme nem kor-

látozódik a saját ház területére. Később a felperes alkotmányjogi panaszt nyújtott be. 

Az Alkotmánybíróság döntésében megállapította, hogy az általános személyiségi jog ha-

tását harmadik személyek között is kifejti, és az általános személyiségi jog magában fog-

lalja a képmáshoz való jog védelmét is. A bíróság kifejtette, a képmáshoz való jog a jo-

gosultja számára egy alapvető befolyásolási és döntési lehetőség, amennyiben a saját ma-

gát ábrázoló képfelvétel elkészítéséről, felhasználásáról van szó. 

Különösen a politikusok egyre inkább ki vannak téve az internetes kommunikáció 

új formájának, az úgynevezett mémeknek. A mém egy felhasználó által létrehozott kép- 

és esetleg szövegkombináció, amely vírusosan terjed az internet különböző variációi-

ban.838 Ha egy vagy több politikus fotóját használják mém alapjául, az az Alaptörvény 

1–2. §-ai alapján a saját képmáshoz való jogukat érinti. Ugyanakkor amennyiben a mé-

mek politikai kontextusban jelennek meg tematikus viták során, úgy azok a vélemény-

nyilvánítás szabadságának az Alaptörvény általi védelme alá esnek. A mémek jogi el-

fogadhatósága szempontjából mindig az érintett alapvető jogok megfelelő mérlegelése 

követendő. A fotómontázsok hasonló problémájával kapcsolatos joggyakorlat két kel-

lően egyértelmű korlátot mutat. Egyrészt a mémet, mint fotómontázst, nem szabad ha-

mis ténybeli állításokhoz felhasználni oly módon, hogy azt az átlagos néző ne ismerné 

 
836  BGH GRUR 2017, 302; OLG München Urteil vom 01. 03. 2018 29 U 1156/17. 
837  BGHZ 20, 345 – Paul Dahlke. 
838  Maier, 2016: 397. 

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%202017,%20302
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=29%20U%201156/17
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fel manipulációként.839 A véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából [Alaptör-

vény 5. § (1) bekezdése] az általuk közvetített téves információk nem érdemesek vé-

delemre, mivel nem szolgáltatnak megfelelő alapot a vélemény kialakításához.840 Má-

sodszor, a mémek nem sérthetik az emberi méltóságot [Alaptörvény 1. § (1) bekez-

dés]. Az emberi méltóság megsértése feltételezhető például, ha a hangsúly nem a té-

nyekre, hanem az ábrázolt személy lealacsonyítására, megaláztatására helyeződik, füg-

getlenül attól, hogy melyik politikus, vagy híresség az érintett. 

 

5. A jogsérelmekért való felelősségi kérdések 

A közösségi média magánjogi érdekek megsértése miatti felelőssége többnyire a mé-

diavállalkozások saját tartalomért való felelősségén nyugszik. Mivel azonban a közös-

ségi média nemcsak saját, vagy más médiavállalkozások által gyártott tartalmat tesz 

nyilvánossá, hanem közvetítésével harmadik személyek is megnyilvánulhatnak, így 

jogosan felmerül a kérdés, miként és hogyan áll fenn a közösségi média felelőssége. 

A válasz a médiajogi terjesztési felelősségen nyugszik. Ez abból az alapvetésből indul 

ki, hogy az idegen megnyilvánulásokat átvevő médiaszolgáltatóknak a közzétett meg-

nyilvánulások kapcsán számolniuk kell azzal, hogy hiányozhat a saját és felelősségtel-

jes elhatárolódás. Az interneten megvalósuló kommunikáció területére a Telemedien-

gesetz számtalan speciális szabályozást, valamint a terjesztési felelősség szabályozása 

alóli kivételt tartalmaz.  

A német jogalkotó az 1997. július 22-én elfogadott információs és kommunikációs 

szolgáltatások törvény (más néven multimédia törvény) rendelkezéseinek841 bevezeté-

sével már meghatározott speciális szabályokat a terjesztői felelősségre. A törvény, 

amely egységes keretszabályozást tartalmaz az elektronikus információs és kommuni-

kációs szolgáltatás különböző használati lehetőségeire, más törvényekkel, mint például 

a tagállamok médiaszolgáltatásairól szóló állami szerződéssel842 együtt az 1990-es évek 

óta jogilag leköveti az internet fejlődését. 

 
839  BGH NJW 2006, 603, 605 – Satirische Fotomontage; LG München I AfP 2016, 89. 
840  BVerfG NJW 1980, 2072, 2073; BGH NJW 2006, 603, 605 – Satirische Fotomontage. 
841  Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste (rö-

viden Informations- und Kommunikationsdienste, IuKDG). A törvény 1997. augusztus 1-jén, illetve 

1998. január 1-jén lépett hatályba. 
842  A médiaszolgáltatásokról szóló állami szerződés valamennyi német tagállam közötti állami szerző-

dés volt, amely 1997. augusztus 1-jén lépett hatályba, s 2007. március 1-jéig volt hatályban. Célja 

egységes szabályok létrehozása volt az elektronikus információs és kommunikációs szolgáltatások 

különféle felhasználásaira. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2006&s=603&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2006&z=NJW&sx=605
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2016&s=89&z=AFP
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1980&s=2072&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1980&z=NJW&sx=2073
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2006&s=603&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2006&z=NJW&sx=605
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsvertrag
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2007. január 18-án fogadta el a német Bundestag a Telemédiatörvényt843 (Teleme-

diengesetz), amely az internetjog alapvető szabályozási keretrendszere.844 Történeti-

sége évekkel korábbra nyúlik vissza. 1997-ben fogadta el a Bundestag az első Tele-

dienstgesetz-t,845 amely már Európa-szerte elsőként szabályozta az internetszolgálta-

tók felelősségére vonatkozó szabályokat. A TGM fókuszában a telemédia kifejezés 

áll. A korábbi szabályozások a teleszolgáltatások és a médiaszolgáltatások közötti kü-

lönbségtételt alkalmazták. Teleszolgáltatások alatt értették mindenekelőtt az interneten 

igénybe vehető áru- és szolgáltatásnyújtást. A médiaszolgáltatások körébe tartoztak 

például a folyóiratok, újságok, hírmagazinok online ajánlatával összefüggő szerkesztő-

ségi munkák.  Ez a differenciálás szűnt meg a törvény hatálybalépésével, egységesen 

alkalmazva a telemédia, illetve telemédiaszolgáltatás kifejezéseket.846 

 

6. A jogorvoslat specialitásai, a jogérvényesítés eljárási kérdései, intézményei, 

útjai és a jogsértő magatartás abbahagyása 

Az abbahagyásra irányuló igény érvényesítésének a BGB 1004. §-ának analógiájára847 

négy feltétele van: 1) az általános személyiségi jog, mint védelemben részesítendő jogi 

érdek fennállta, 2) az általános személyiségi jogot sértő, valótlan, vagy jó hírnevet sértő 

ténybeli állításban megnyilvánuló magatartás, 3) a magatartás jogellenessége, 4) a ma-

gatartás megismétlésének komoly veszélye. 

Abbahagyásra irányuló igény mind tényállítás, mind véleménynyilvánítás esetén 

megalapozott, illetve képmás nyilvánosságra hozatala esetén is alkalmazható.848  

Az igény többnyire gyorsított eljárásban kerül érvényesítésre.849 

 

Válaszadás (Gegendarstellung)  

A válaszadás joga a média által sérelmet szenvedettek bázisjogának is nevezhető a német 

jogban, mivel annak foganatosítására vonatkozik a legkevesebb gyakorlati és jogi előírás. 

Mint speciális médiajogi jogintézmény, irányadó normatív rendelkezései nem a civil jog, 

hanem az egyes tagállami sajtó-, illetve médiatörvényekben találhatóak.850 A tagállamok 

sajtójogi törvényei nagyrészt egyezőek, csak néhány részletben vannak különbségek.  

 
843  Gesetz zur Vereinheitlichung von Vorschriften über bestimmte elektronische Informations- und 

Kommunikationsdienste. 
844  A törvény megszületéséről, magáról a törvényről részletesen: Hoeren, 2007: 801–806. 
845  Gesetz über die Nutzung von Telediensten. 
846  Maga a törvény is mindkét terminus technicust alkalmazza. 
847  Oberlandesgericht Köln Az. 15 U 132/18 / Urteil vom 21. 02. 2019. 
848  Boksanyi, 2014: 12. 
849  Boksanyi, 2014: 12. 
850  Így többek között: Berliner Pressegesetz Vom 15. Juni 1965. 10. §; Pressegesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen 11. §; Hamburgisches Pressegesetz 11. §; Gesetz über dir Presse (Landespresse-

gesetz) Vom 14. Januar 1964 Pressegesetz Baden-Württemberg 11.§; Pressegesetz des Landes Bran-

denburg (Brandenburgisches Landespressegesetz 12. §). 
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A sajtótörvényi rendelkezések alapján a periodikus folyóiratok felelős szerkesztői és ki-

adói kötelesek a sajtómegjelenésben szereplő ténybeli nyilatkozattal érintett személyek, 

vagy testületek válaszát megjelentetni. A kötelezettség kiterjed a folyóirat összes, a tény-

állítást megjelentető későbbi kiadásaira is. A válasz megjelentetésétől el lehet tekinteni, 

ha az érintettnek a közzététel nem áll érdekében, ha a válasz terjedelme nem megfelelő, 

vagy ha a sajtómegjelenés kizárólag üzleti célokat szolgáló hirdetés.851 

A válaszadási igény csakis és kizárólag a tényállításokra korlátozódik. Az igény 

független a kifogásolt tényállítás igazságtartalmától. Az igény tartalma a sérelmet szen-

vedett fél által megformált tényállítás, ellentényállítás ingyenes nyilvánosságra hoza-

tala, a sérelmet okozó média által. A viszontválaszt a média ugyanazon helyén kell 

megjelentetni,852 amivel elérhető, hogy ugyanolyan hatással bírjon a viszontválasz, 

mint amilyen hatással a tényállítás bírt. A telemédia számára hasonló igényt teremt a 

Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag). 

A tényállítások mellett a képfelvétel nyilvánosságra hozatala is alapot teremthet a 

válaszadás iránti igény érvényesítésére. Ez különösen igaz azokban az esetekben, ami-

kor egy fotómontázs első alkalommal való nyilvánosságra hozatala azt a képzetet köz-

vetíti, mintha az ábrázolt szituáció valóságalappal bírna.853 

 

Vagyoni károk 

A BGH már a korai döntéseiben elismerte az általános személyiségi jog megsértése ese-

tén a materiális károk megtérítésére vonatkozó igényt.854 Az alapul fekvő tényállás sze-

rint az alperesi sajtófotós 1951. december 7. napján azzal kereste fel Paul Dahlke híres 

színházi és filmszínészt, hogy a sajtó számára fényképfelvételeket készítsen róla. Köztük 

készültek olyan felvételek is, melyek a színészt a fotós NSU-Lambrett motorján ábrázol-

ták. Ilyen motorkerékpárral a színész maga nem rendelkezett. A fotóriporter később – 40 

DM ellenében – reklámcélokra a másodrendű alperes rendelkezésére bocsátotta ezt a fel-

vételt. A színész fényképfelvétel készítéséhez megadott hozzájárulása nem terjedt ki rek-

lámcélokra. A BGH az általános személyiségi jog megsértése miatt kártérítés fizetésére 

kötelezte az alpereseket, melynek mértékét az elmaradt licenciadíj összegében állapította 

meg. A bíróság a szerzői joghoz kapcsolt akkori jogalkalmazási gyakorlatot alkalmazta 

a személyiségi jog megsértése esetére, amikor is a károsult szerzői jogilag védett jogá-

nak sérelme esetére a jogsértő az elmaradt licenciadíj megfizetésére köteles. 

 

 
851  Berliner Pressegesetz 10. § (1) és (2) bekezdés; Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

11. § (1) és (2) bekezdés; Pressegesetz Baden-Württemberg 11. § (1) és (2) bekezdés; Brandenbur-

gisches Landespressegesetz 12. § (1) és (2) bekezdés. 
852  BVerfGNJW 1988, 1381. 
853  LG München I NJW 2004, 606 – Oliver Kahn; Boksanyi, 2014: 14. 
854  BGHZ 20, 345 – Paul Dahlke (BGH, 08. 05. 1956 – I ZR 62/5). 
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Immateriális sérelmek 

Az általános személyiségi jog a BGB 823. §-a szerinti „sonstiges Recht”-ként nyert elis-

merést az ún. Leserbrief ítéletben, majd később a BGB 847. § analógiájára a Herrenreiter-

döntésben855 a BGH elismerte a fájdalomdíjigényt, a Ginseng-ítéletben856 pedig tovább 

differenciálta és a következő évtizedekben alkotmányjogi szempontból is megalapozta857 

a judikatúra uralkodó álláspontját. 1994-ben a Caroline von Monaco I. döntéssel paradig-

maváltásra került sor két szempontból: egyrészt a BGH feladta a fájdalomkompenzációs 

megközelítést (ami rejtetten vagy nyíltan a BGB 847. §-án alapult), és kifejlesztette az 

úgynevezett „pénzbeli kompenzációs igényt” („Geldentschädigungsanspruch”). Mind-

emellett ezt az új jogkövetkezményt prevenciós funkcióval is gazdagította. Ahogy az íté-

let fogalmaz: „az általános személyiségi jog megsértésének kompenzációja esetén való-

jában nem a BGB 847. § szerinti fájdalomdíjról, hanem egy olyan jogorvoslatról van szó, 

amely visszavezethető az Alaptörvény 1. és 2. §-aiban foglalt védelemre. A pénzbeli 

kompenzáció adásának az elismerése azon az elképzelésen alapul, hogy ilyen igény nél-

kül az emberi méltóság és a becsület megsértése gyakran szankció nélkül maradna azzal 

a következménnyel, hogy a személyiség jogvédelme devalválódna.”858  

A Schmerzensgeld (fájdalomdíj) klasszikus kompenzációs és elégtételi funkciója 

paradigmaváltáson ment keresztül, s annak ellenére, hogy a Geldentschädigung jogi 

természetét alapvetően a fájdalomdíj jogalkalmazási gyakorlata rajzolta, a BGH a Ca-

roline von Monaco I. döntésében szakított a fájdalomdíjfunkció-felfogásával, s kinyil-

vánította, „eltérően a fájdalomdíj igénytől, az általános személyiségi jog sérelme miatt 

érvényesíthető »Geldentschädigungra« vonatkozó igény érvényesítése során a sérelmet 

szenvedett kompenzációja áll az igényérvényesítés előterében. (…) Ezen kívül a jogkö-

vetkezménynek prevenciós szempontokat kell szolgálnia.”859 Mindez azzal a következ-

ménnyel járt, hogy az elégtételi funkció háttérbe szorult, illetve első alkalommal kerül-

tek az általános prevenciós szempontok figyelembevételre. 

Az immateriális sérelmek miatti pénzbeli igénynek (Geldentschädigung) továbbra 

is kettős alapja van, egyrészről feltétel, hogy súlyos személyiségi jogsérelem álljon 

fenn,860 másrészről érvényesül a Ginseng ítélet óta uralkodó szubszidiaritás elve, vagyis 

csak akkor érvényesíthető, ha a jogsérelem más megfelelő módon (mint például visz-

szavonás, javítás, helyesbítés, válaszadás útján) nem kompenzálható, nem egyenlíthető 

ki, nem állítható helyre.861 A szubszidiaritás ultima ratio elve azon a feltevésen alapul, 

 
855  BGHZ 26, 349 ꓿NJW 1958, 827 – Herrenreiter. 
856  BGHZ 35, 363 = NJW 1961, 2059 – Ginseng. 
857  BVerfGE 34, 269 = NJW 1973, 1221 – Soraya. 
858  BGHZ 128, 1 ꓿ NJW 1995, 861 – Caroline von Monaco I. 
859  BGHZ 128, 1 ꓿ NJW 1995, 861 – Caroline von Monaco I. 
860  LG Wiesbaden: Amtspflichtverletzende Äuβerungendes Pressesprechers der StA gegenüber Medien – 

LG Wiesbaden, Urteil vom 3. 6. 2015 – 10 O 80/12 – NJW 2015, 2975 – Leitsatz 5. 
861  NJW 2016, 737; NJW 2014, 2000, NJW 2017, 2369. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=35&s=363&z=BGHZ
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1961&s=2059&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=34&s=269&z=BVERFGE
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1973&s=1221&z=NJW
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hogy a pénzbeli kompenzáció az ok és az összeg szempontjából nem vezethet az Alap-

törvényben szabályozott sajtó- és médiaszabadság862 aránytalan sérelméhez. A védelem-

ben részesítendő jogtárgy ez esetben a médiatudósítások szabadsága. Az LG Köln az ún. 

Kachelmann esetben számos médiatudósítást éppen a szubszidiaritás elvére figyelemmel 

nem szankcionált. Konkrét esetben a per felperese korábban nem érvényesített más jog-

következményt, így például nem kérte a kiadótól a jogsértő magatartás abbahagyását, így 

a bíróság úgy ítélte meg, hogy a pénzbeli kompenzáció ki van zárva.863 A bírósági gya-

korlat azt mutatja, hogy a több súlyos személyiségsérelem nagyobb összeget generál, 

ugyanakkor a szubszidiaritás elvének érvényesülése megköveteli, hogy legalább a jog-

sértő magatartás abbahagyása iránti igényt érvényesítse a sérelmet szenvedett.864 

Összegszerűségét tekintve az egyedi körülményekre épül, esetspecifikus, ami ki-

egyensúlyozott és megfelelő kompenzációs összegekhez vezet, bár – a szakirodalom-

ban megjelent vélemény szerint – egyes esetekben kívánatos lenne az ultima ratio elv 

következetesebb alkalmazása.865 Az összegszerűséget befolyásoló funkciós-faktorokat, 

így a kompenzációt és prevenciót a BGH kijelölte a Caroline von Monaco I. ítéletében, 

ugyanakkor általuk sem garantálható a személyiség kielégítő védelme. A bírói jogal-

kalmazási gyakorlatban látható, hogy a személyiségi jogsértés súlya, terjedelme, a 

nyomtatott kiadvány terjesztésének mértéke és az internetes cikk kattintásainak száma 

nagy szerepet játszik az összegszerűség megállapítása során.866 
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Ausztria 

 
A közösségi médiában elkövetett egyes személyiségi jogsértések Ausztriában 

 

Mohai Máté 

 

 

Bevezető 

Minden embert születésénél fogva megilletik az úgynevezett személyiségi jogok, me-

lyek az emberek méltóságát hivatottak védeni a személyiséget, szabadságot és a ma-

gánszférát érő támadásokkal szemben. Mindig az érintett személyek jogai és jogos ér-

dekei közötti mérlegelés eredményeként lehet eldönteni, hogy megsértették-e az adott 

személy személyiségi jogait (például a véleménynyilvánítás szabadsága és a becsület-

hez való jog összemérése) vagy sem. A személyiség szabad kibontakoztatásának joga 

ott ér véget ugyanis, ahol az egy másik személy személyiségének szabad kibontakozá-

sát korlátozza. Azt, hogy valakinek a személyiségi jogait egy konkrét esetben megsér-

tették-e, a bíróságnak kell eldöntenie.867  

Vizsgálódásunk fókusza az egyes személyiségi jogok köré szerveződik akként, hogy 

az osztrák törvényi előírások által megkövetelt, valamint az ítélkezési gyakorlatban meg-

fogalmazott követelmények bemutatásán keresztül gyűjtjük össze a közösségimédia-fe-

lületen elkövetett személyiségi jogi sérelmeket megvalósító cselekményeket, amelyek 

társadalmi szinten egyre elterjedtebbek, és a mindennapok részét képezik. Valamennyi 

személyiségi jogra igaz, hogy azokat mindaddig teljes terjedelmükben fennállónak kell 

tekinteni, amíg azok törvényeknek megfelelő korlátozhatósága igazolást nem nyert.868 

 

1. A privát szférához való jog 

Az ABGB 16. és 1328a. szakaszai képezik a privát szférához való jog védelmének pol-

gári jogi alapjait. Előbbi szerint minden embernek veleszületett, már a józan észből is 

kivilágló jogai vannak, és ezért minden ember személynek tekintendő. Utóbbi jogsza-

bályhely 1b. pontjának (1) bekezdése pedig kimondja, hogy bárki, aki jogellenesen és 

felróhatóan beavatkozik valamely személy magánéletébe, vagy a személy magánéletéből 

 
  Mohai Máté: PhD, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudomány Egyetem, Polgári Jogi Tanszék, ügyvéd. 
867  https://www.ombudsmann.at/media/file/87.Persoenlichkeitsrechte_im_Internet_komplett.pdf, 2 (2020. 

05. 10.). 
868  § 17 ABGB. 
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ilyen módon megszerzett információkat felhasznál vagy nyilvánosságra hoz, köteles 

megtéríteni az ebből eredő károkat. Súlyos jogsértés esetén, például amikor a privát 

szféra megsértése alkalmas arra, hogy a sértett személyt a nyilvánosság előtt lejárassa, a 

kártérítési igény magában foglalja az elszenvedett nem vagyoni sérelmek kompenzációját 

is. A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdést nem lehet alkalmazni, ha a privát szféra 

megsértését máshol szabályozott, speciális rendelkezések alapján kell elbírálni. 

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy az osztrák jogban létezik-e egy álta-

lános személyiségi jog, vagy csak nagyon sok, a tételes jog által nevesített egyedi sze-

mélyiségi jogról beszélhetünk, a bírói gyakorlatot és a jogirodalmat kell segítségül hív-

nunk. Az osztrák ítélkezési gyakorlat szerint létezik egy általános személyiségi jog, 

ezért az osztrák bíróságoknak lehetőségük van a személyiségi jogsértés megállapítására 

anélkül, hogy megjelöljék, konkrétan melyik, törvényben nevesített személyiségi jog 

került megsértésre.869 Bár a jogirodalomban sokan megkérdőjelezhetetlennek tartják, 

az osztrák Legfelsőbb Bíróság vonatkozó gyakorlatának hiányában mégsem teljesen 

világos, hogy egy személy személyiségi jogainak halálát követő megsértése keletkez-

tethet-e lehetőséget emiatt más személy részére vagyoni követelés érvényesítésére, és 

ha igen, akkor ezt milyen időkorláton belül lehet megtenni. Annyi bizonyos, hogy eze-

ket a kérdéseket – a különböző online platformok (pl. Facebook) által nyújtott azon 

lehetőség miatt, mely szerint halálunk után az online profilunk még „tovább élhet” – 

előbb-utóbb az osztrák Legfelsőbb Bíróságnak kell megválaszolnia.870 

Annak megítéléséhez, hogy mi tartozik a privát szférához való jog tartalmába, az 

eddig kialakult jogelveket lehet segítségül hívni. Az ABGB 16. §-ból – valamint más 

olyan jogrend által védett alapértékekből, mint például az EJEE 8. cikke – származik a 

személy veleszületett joga a magánszférájának tiszteletben tartásához. A privát szféra 

magában foglal olyan magánéleti körülményeket is, amelyek csak egy meghatározott 

személyi kör számára ismertek. Idetartoznak a magánélet, a családi élet azon vonatko-

zásai, amelyeket nem a szélesebb nyilvánosság előtt kívánunk megélni. Ez a védelem 

a közszereplőket is megilleti.871 Egy konkrét ügyben a jogsértés azáltal valósult meg, 

hogy az alperes cikkéből félreérthetetlenül azt a következtetést lehetett levonni, hogy a 

felperes hamarosan válni fog, melynek indokául alperes az általa közzétett képet adta, 

 
869  Hazánkban az Alkotmánybíróság több határozatában meghatározta az általános személyiségi jog lé-

nyegét, gyakorlati jelentőségét: „Az általános személyiségi jog anyajog, azaz olyan szubszidiárius alap-

jog, amelyet mind az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén au-

tonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmaz-

ható.” [8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990] 
870  Swoboda, 2016: 240–241. 
871  A magyar Ptk. 2:44. §-ának (2) és (3) bekezdései is akként foglalnak állást, hogy nem minősül köz-

ügynek – és így a nem közéleti szereplővel azonos védelem illeti meg a közszereplőt az e körbe 

tartozó közléssel vagy magatartással szemben – a közéleti szereplő magán- vagy családi életével 

kapcsolatos tevékenység, illetve adat. 
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amelyen a felperes egy nővel volt látható, aki nem a felesége, és akinek utónevét, va-

lamint családnevének első betűjét szintén megadta az alperes. Az a tény, hogy a „há-

zasságtörés” szó kifejezetten nem szerepelt a cikkben, nem változtatott azon, hogy egy-

értelműen erre történt utalás. A fényképhez fűzött szöveg a felperes legprivátabb élet-

területét érintette, és ezáltal megvalósult személyiségi jogának a megsértése.872 

Az ugyancsak a privát szféra körébe tartozó, a nevünk védelméhez való jog szintén 

az általános személyiségi jogból vezethető le. Ez a védelemhez való jog megtiltja har-

madik személyeknek, hogy nevünket ránk nézve sérelmes szövegkörnyezetben említ-

sék meg, anélkül, hogy ehhez hozzájárultunk volna. Az általános személyiségi jog ilyen 

módon történő megsértésénél nem annak van döntő jelentősége, hogy az adott személy 

általánosságban engedélyezte-e nevének használatát. Egy meghatározott személy ne-

vének vagy felhasználónevének pusztán megemlítése – akit felhasználónevén számos 

internetes fórum felhasználója ismer – még nem sérti a nevünk védelméhez fűződő jo-

got. Ezért adott ügyben a jogalap hiánya miatt és az irányadó ítélkezési gyakorlatnak 

megfelelően elutasításra került a felperes arra irányuló keresete, hogy megtiltásra ke-

rüljön nevének vagy felhasználónevének „akár módosított formában történő felhaszná-

lása bármilyen tudósításban vagy közleményben, különösen az interneten”.873 

A privát szférához való jog megsértését jelenti például a személy nyilatkozatainak 

közzététele az interneten az érintett hozzájárulása nélkül. Idetartozhatnak a titkos nap-

lóbejegyzések és bizalmas információk, megjegyzések engedély nélküli feltöltése a vi-

lághálóra. Ugyancsak tilos a személyes adatok jogosulatlan megszerzése és felhaszná-

lása. Idetartozik a személyes adatok engedély nélküli közlése harmadik személyekkel. 

Szintén a privát szféra körébe vonandó a becsület védelme, azaz a védelem a nyilvános 

rágalmazások vagy a sértő megjegyzések interneten történő elhelyezésével szemben, a 

szakmai előmenetelre káros, valótlan állítások terjesztése ellen.874 

A személyes adatok interneten történő közzétételével megsérthetjük az érintett sze-

mély privát szférához való jogát. Erre példa, ha az adott személy magánéletének egyes 

részleteit nyilvánosságra hozzuk (például információkat a családi életéről, vagy a vele 

szemben kiszabott büntetésekről). Idetartozik a privát telefonszámok, lakcímek, e-mail-

címek vagy önéletrajzok, vagy egy személy személyes dokumentumainak interneten 

történő közzététele (pl. e-mailek, levelek, naplóbejegyzések, bizalmas megjegyzések 

stb.). Egy, az osztrák Internet Ombudsman által készített összeállítás szerint ide kell 

sorolni egy adott személy nevének egy weboldalon vagy más onlinefelületen történő 

nyilvánosságra hozatalát is, ha az nem minősül közérdekű információnak (bár láttuk, 

hogy a fent hivatkozott felsőbírósági döntés adott ügyben nem ekként foglalt állást). 

 
872  TE OGH 2008/9/23 4Ob150/08z. 
873  TE OGH 2011/5/18 7Ob54/11h. 
874  https://www.ombudsmann.at/media/file/87.Persoenlichkeitsrechte_im_Internet_komplett.pdf, 2. oldal 

(2020. 03. 16.). 
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Az itt felsorolt adatok a megfelelő adatbiztonsági beállítások hiányosságának köszön-

hetően is nyilvánosságra kerülhetnek, de időnként kifejezett ártó szándék áll e mögött. 

Ha valakinek a privát szférához fűződő személyiségi jogát megsértik az interneten, 

akkor különböző jogterületekhez fordulhat segítségért. A személyes adatok védelmé-

nek joga a személyes adatok közzétételekor kerül előtérbe, itt elsősorban az EU általá-

nos adatvédelmi rendeletében (GDPR) és az osztrák adatvédelmi törvényben (DSG) 

foglaltak az irányadóak. A „névanonimitás” joga körében jogunk van arra, hogy ne-

vünk alapvetően ne kerüljön nyilvánosan említésre (például olyan körülményekkel ösz-

szefüggésben, amelyeket nem szeretnénk nyilvánosságra hozni). Az osztrák szerzői jogi 

törvény (UrhG) 77. §-a védi a privát szférát a bizalmas feljegyzések (levelek, naplóbe-

jegyzések) jogosulatlan közzétételétől. Utóbbi jogszabályhely (1) bekezdése szerint a le-

veleket, naplókat és hasonló bizalmas feljegyzéseket tilos nyilvánosan felolvasni vagy 

más módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, ha ez a szerző, vagy ha a szerző 

anélkül hunyt el, hogy ezek nyilvánosságra hozatalát engedélyezte volna,  közeli hozzá-

tartozója jogos érdekét sértené. A (2) bekezdés értelmében közeli hozzátartozók az egye-

nesági lemenő és felmenő rokonok, valamint a túlélő házastárs és élettárs. A legközelebbi 

lemenőket és felmenőket, valamint a túlélő házastársat és élettársat élete végéig megilleti 

ez a védelem, más rokonokat csak a szerző halálának évét követő tíz évig.  

Mint láttuk, az ABGB 1328a §-a a privát szféra védelmének általános szabályát tar-

talmazza, melynek értelmében bárki, aki más személy magánéletébe beleavatkozik, 

vagy annak részleteit nyilvánosságra hozza, végső soron kárfelelősséggel is tartozik. 

A privát szféra védelméhez való jog azonban nem korlátlan. A vonatkozó jogi ren-

delkezések azt az alapgondolatot követik, hogy a személyes adatok és egyéb privát in-

formációk csak akkor tehetők közzé kivételesen, ha ehhez megfelelő jogi érdek párosul. 

Ilyen például az az eset, amikor ezt törvény kifejezetten megengedi, vagy amikor a 

társadalom megfelelő tájékoztatással való ellátása indokolja a közzétételt.  

A bíróságnak általában az alábbi szempontokat kell mérlegelnie: 

• A legszemélyesebb életterületekre (pl. egészség, szexuális élet vagy családi élet) 

vonatkozó információkat csak a legkivételesebb esetekben lehet az érintett hoz-

zájárulása nélkül nyilvánosságra hozni. 

• Ha az érintett személy közszereplőnek minősül, akkor a meghatározott informá-

ciók titokban tartásához fűződő érdekét ellensúlyozza  a nyilvános tevékenységére 

vonatkozó közérdeklődés. A közéleti személyiségeket érintően magasabb a társa-

dalom információszükséglete, illetve erősebb a joga ezen információk megszerzé-

séhez, mint olyan emberek esetében, akik nem vállalnak közszereplést. A durvább 

kritika és véleménynyilvánítás ugyancsak inkább megengedett a sajtó számára, ha 

az közszereplőkre vonatkozik, mivel a véleménynyilvánítás szabadsága miatt ga-

rantálni kell, hogy ezen személyek nyilvános szereplései véleményezhetőek legye-

nek. Ameddig tehát közszereplőként a nyilvánosság előtt járunk el, a velünk 
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szemben megfogalmazott kritikát jobban kell tűrnünk, mint a magánszemé-

lyeknek.875 

• Annak is komoly jelentősége lehet, hogy az érintett személy szolgáltatott-e okot a 

vele kapcsolatos információk nyilvánoság előtt történő megtárgyalására (például 

azzal, hogy magánéletének részleteit ő maga osztja meg a nyilvánossággal).876 

Az ABGB 16. §-a és 1328a. §-a által védett „privát szféra” kifejezése azonban nem 

terjed ki a fizikai integritás védelmére. A szabályozásból levezethető, hogy a jogalkotó 

megkülönbözteti a magánélet tiszteletben tartásának jogát a fizikai integritáshoz való 

jogtól. A jogirodalom sem tulajdonít az ABGB által védett privát szférának olyan tar-

talmat, mint amely a fizikai integritást is magában foglalná.877  

 

2. Becsületsértés, hírnévrontás 

Az interneten, napi szinten olvashatunk becsületsértő vagy éppen a hírnévre ártalmas 

állításokat. Különösen a közösségi hálókon, interaktív fórumokon vagy egyéb, minősí-

tést lehetővé tevő platformokon jelentetnek meg a felhasználók gyakran sértő vagy hír-

névrontó tartalmakat. Idetartozik például: 

• valamely sértő megjegyzés (például „agyamputált bolond”); 

• valamilyen elítélendő tulajdonsággal való vádolás (pl. „pedofil hajlam”); 

• a gazdasági hírnév rontása (például egy orvost „kuruzslónak” hívnak). 

Ezek az állítások a sorok közé rejtve, szimbolikus vagy képi módon is megjelenhet-

nek. A közzététel módjának jogi szempontból nincsen jelentősége, így például annak, 

hogy egy teljes weboldalt hoztak létre egy személy lejáratására, vagy csak egy online 

fórumon tesznek rá nézve sértő nyilatkozatot. 878 

Az ABGB 1330. §-ának (1) bekezdése szerint az, aki becsületsértés miatt valós kárt 

szenved, vagy vagyoni előnytől marad el, követelheti a kár megtérítését. A (2) bekezdés 

értelmében ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha valaki olyan tényeket híresztel, ame-

lyek veszélyeztetik valamely más személy hitelét, keresetét vagy megélhetését, és ame-

lyek valótlanságáról tudott vagy tudnia kellett. Tényállásszerű a gazdaságilag jelentős 

kapcsolatok bármilyen veszélyeztetése. Ehhez elegendő egy olyan veszélyeztetés, amely 

közvetett gazdasági hátrányokkal járhat. 

 
875  Hasonlóan foglalt állást a magyar Legfelsőbb Bíróság a BH2004. 104. számon közzétett döntésében, ami-

kor kimondta, hogy a közszereplőkről alkotott kedvezőtlen véleménynyilvánítás, értékítélet önmagában 

akkor sem alapoz meg személyiségvédelmet, ha túlzó, vagy felfokozott érzelmeket tükröz, a közélet sze-

replőinek ugyanis el kell viselniük a személyüket kedvezőtlen színben feltüntető és tevékenységüket ne-

gatív módon értékelő véleményt, kritikát is. 
876  https://www.ombudsmann.at/media/file/87.Persoenlichkeitsrechte_im_Internet_komplett.pdf, 12–14. 

oldal (2020. 03. 17.). 
877  TE OGH 2011/5/18 7Ob54/11h. 
878  https://www.ombudsmann.at/media/file/87.Persoenlichkeitsrechte_im_Internet_komplett.pdf, 14–15. 

oldal (2020. 03. 06.). 
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A kijelentés személyiségi jogsértő voltának megítéléséhez azt mindig kontextusá-

ban és úgy kell értelmezni, ahogyan azt egy elfogulatlan átlagolvasó értelmezné. Az a 

kérdés, hogy egy adott megfogalmazás miként értelmezhető a közlés címzettjei által, 

mindig az adott eset konkrét körülményei alapján válaszolható meg. 

Abban az esetben „valótlan” egy nyilatkozat az állandó ítélkezési gyakorlat szerint, 

ha annak ténybeli alapja nem felel meg a nyilatkozat időpontjában fennálló valóságnak. 

A tényekkel ellentétben az értékítélet csak meghatározott ténybeli alapból, egy gondol-

kodási folyamat végén, annak eredményeként keletkezik és a nyilatkozattevő tisztán 

személyes véleményét tükrözi. Mindig esetről esetre lehet csak meghatározni, hogy 

tényállításról vagy értékítéletről van-e szó.  

Adott ügyben az osztrák Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy az alsóbb szintű bírósá-

gok helyesen mérlegeltek, amikor a per tárgyát képező nyilatkozatokat alperes tényállí-

tásának minősítették. Az alperes ugyanis azzal vádolta a felperesi energiavállalatot, hogy 

annak „magyarázatot igénylő villamosenergia-árai akár 20%-kal magasabbak, mint más 

kerületekben”. Alperes szerint az árszámítás „nem egyértelmű, félrevezető, és így nyil-

vánvalóan jogellenes”. Alperes szerint e mögött az a felperesi szándék áll, hogy nehe-

zebbé tegye a fogyasztók számára a felperes árainak összehasonlítását más szolgáltató-

kéval. Ezt követően „a versenyhatóság jogi álláspontját idézte, amely azonban valójában 

nem a felperesre vonatkozott. Utóbbi szerint az energiaszolgáltatók többsége jogsza-

bályba ütköző villamosenergia-számlákat küld.” Helyesen mérlegeltek tehát az alsóbb 

szintű bíróságok, amikor az alperes nyilatkozatait tényállításnak minősítették. Az alperes 

nem tudott rámutatni az alsóbb szintű bíróságok ítéleteinek olyan hibájára, amelyet a 

Legfelsőbb Bíróságnak a jogbiztonság érdekében korrigálnia kellett volna, így a felül-

vizsgálati kérelmet el kellett utasítani.879  

Hírnévrontás esetében a valótlan tényállítások visszavonása és a valós tények köz-

zététele is követelhető [melyre általánosabb megfogalmazásban, de a magyar Ptk. 

2:51. § (1) bekezdésének c–d) pontjai is lehetőséget biztosítanak]. Nem tartozik fele-

lősséggel a fél a nem a nyilvánosság előtt megtett közlésért, ha annak valótlanságáról 

nem tudott, feltéve, hogy a közlés megtételéhez akár neki, akár a közlés címzettjének 

jogos érdeke fűződött [ABGB 1330. § 3. (2)]. 

Az ABGB 1330. §-ában foglaltak megsértése miatt az igény érvényesítéséhez szük-

séges aktív perbeli legitimáció előfeltétele, hogy a nyilatkozat tartalmában egy adott sze-

mélyre, a felperesre utaljon. Annak van e körben jelentősége, hogy a kívülálló harmadik 

személyek kivel hozzák kapcsolatba a megtett nyilatkozatot, az szerintük kire vonatko-

zik. Ez olyannyira nem jog-, hanem az adott egyedi eset körülményeinek mérlegelésére 

tartozó kérdés, hogy e mérlegelés eredményeinek más ügyekre alkalmazható elvi mon-

danivalója nem is nagyon lehetséges. Az egyedi ügy konkrét körülményeitől függ pél-

dául, hogy az elsődlegesen a jogi személlyel szemben megfogalmazott állítás érinti-e az 

 
879  TE OGH 2010/12/17 6Ob220/10m. 
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irányításra és képviseletre kinevezett testületet is. Az osztrák Legfelsőbb Bíróság adott 

ügyben osztotta a fellebbviteli bíróság azon véleményét, miszerint az elsőrendű felpe-

resre, mint az alapítvány igazgatótanácsának tagjára, az alperes nyilatkozata nem volt 

vonatkoztatható, mivel azt kontextusában és a címzettek feltehető értelmezése alapján is 

kizárólag a magára a jogi személyre és az abban elnöki tisztséget betöltő kormányzóra 

vonatkozott.880, 881 

Annak megítéléséhez, hogy egy kifejezés megvalósítja-e az ABGB 1330. §-ának 

(1) bekezdésében szabályozott becsületsértés tényállását, mindig a szövegkörnyezetből 

kell kiindulni. A „tények” olyan körülmények, események vagy tulajdonságok, ame-

lyek kézzelfogható tartalommal bírnak, a nyilvánosság számára felismerhetők és bizo-

nyos körülmények alapján ellenőrizhető a helyességük. Ez a különbség a puszta érték-

ítélethez képest, amely csak egy gondolkodási folyamat eredménye és amely a nyilat-

kozattevő tisztán szubjektív véleményét tükrözi. Azonban az értékítéletek is csak akkor 

esnek a véleménynyilvánítás szabadságának hatálya alá, ha azok egy létező tényállásra 

vonatkoznak és a kifejezésmódjukban nem túlzóak. 

Az osztrák Legfelsőbb Bíróság több ítéletében rámutatott arra, hogy az EJEE 10. 

cikkének (2) bekezdése kevés teret enged a politikai felszólalások vagy a közérdekű kér-

dések vitái körében megfogalmazott vélemények korlátozására (chilling effect). A poli-

tikusokkal szemben megfogalmazott kritika jóval élesebb lehet, mint magánszemélyek 

esetében. Ez a korlátozottabb védelem a magánszemélyekre és a magánjogi társasá-

gokra is vonatkozik, ha politikai színpadra, a politikai viták színterére lépnek.882, 883  

Ha valaki egy másik személyt bűncselekmény elkövetésével vádol, a kimentéshez 

szükséges valóságbizonyításhoz olyan körülmények igazolása szükséges, amelyek lehe-

tővé teszik ilyen következtetés levonását. A valóságbizonyítást sikeresnek kell tekinteni, 

ha az állítás lényeges tartalmában, vagyis a lényegében helyesnek bizonyul. Valóságbi-

zonyításnak csak tényállítások vonatkozásában lehet helye, értékítélet esetén azonban 

nem. Egy bűncselekmény elkövetésének állítása a bizonyítékok értékelésének, a bizo-

nyítékok meglétére vagy hiányára vonatkozó megállapításoknak, illetve a mentesülésre 

 
880  TE OGH 2011/5/18 7Ob54/11h. 
881  Hasonló érveléssel találkozhatunk a BDT2014. 3210. számon közzétett döntésben, mely szerint az 

érintett személy a sajtóközlemény csak azon tényállításainak, illetve tényközléseinek a helyreigazí-

tását kérheti, amelyek a személyére vonatkoznak. A képviselő saját nevében akkor léphet fel, ha a 

sajtóközlemény nemcsak a jogi személyt, hanem őt magát is személyében érinti. 
882  TE OGH 2011/5/18 7Ob54/11h. 
883  A korábban már hivatkozott, BH2004. 104. számon közzétett döntésében a Kúria is akként foglalt 

állást, hogy a közszereplőkről alkotott kedvezőtlen véleménynyilvánítás, értékítélet önmagában ak-

kor sem alapoz meg személyiségvédelmet, ha túlzó, vagy felfokozott érzelmeket tükröz. A közélet-

ben részt vevő személyeknek ugyanis számolniuk kell azzal, hogy politikai ellenfeleik (különösen 

választási időszakban) tevékenységüket, szereplésüket kritikával illetik és erről a közvéleményt tá-

jékoztatják. A közélet szereplőinek pedig el kell viselniük a személyüket kedvezőtlen színben fel-

tüntető és tevékenységüket negatív módon értékelő véleményt, kritikát is. 
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vonatkozó körülmények mérlegelésének eredménye, így értékítéletet fogalmaz meg. 

Tekintettel a fentiekre, bűncselekmény elkövetésével vádolás esetén a vád alapjául 

szolgáló tényálláselemek vethetők csak alá valóságbizonyításnak. Ilyen esetben a meg-

vádolás idején rendelkezésre álló bizonyítékokat kell figyelembe venni.  

Az EJEE 10. cikkének (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyil-

vánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az 

információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra te-

kintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson.884 

A hírnévrontás akkor valósul meg, ha valaki hamis tényeket állít egy másik (termé-

szetes vagy jogi) személyről, mellyel veszélyezteti utóbbi jó hírnevét, feltéve, hogy 

tudta, vagy tudnia kellett, hogy az állításai nem igazak. Az interneten közzétett értéke-

lések és vélemények gyakran megvalósítják a hírnévrontást. Természetesen alapvetően 

engedélyezett a felhasználók számára, hogy szabadon véleményt nyilvánítsanak pél-

dául egy orvosról vagy egy vállalkozásról az interneten, a megfogalmazott kritika azon-

ban nem lehet objektív alapokat nélkülöző vagy sértő (például „kuruzsló”, „csaló”, 

„maffia társaság” stb.) Ezen túlmenően az állításuk igazságtartalmát mindig a feleknek 

kell bizonyítania (például, hogy a megrendeléseik minden esetben csak többnapos ké-

sedelemmel érkeztek meg).885 

A személy becsületének és hírnevének az ABGB 1330. §-a szerinti védelme ellen-

tétes a véleménynyilvánítás szabadságának alapvető jogával, ezért egyrészről a nyilat-

kozattevő érdekei és a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő joga, másrészről a 

felperes érdekei és az ő személyének tiszteletben tartásához való joga közötti egyensúly 

megteremtésére kell törekedni. Politikai vita esetében a véleménynyilvánítás szabad-

sága különös jelentőséggel bír, amelyet csak súlyos jogsértések esetén lehet korlátozni. 

A szabad véleménynyilvánítás jogának korlátozása csak annyiban megengedett, ameny-

nyiben az az állam területi integritásának vagy a közbiztonság, a rend fenntartásának 

és a bűnmegelőzés, az egészség védelme vagy mások jogainak védelme, vagy az ítél-

kezés pártatlanságának biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges. Ezeket a ki-

vételeket azonban szűken kell értelmezni, és a véleménynyilvánítás joga korlátozásá-

nak szükségességét minden esetben meggyőző módon kell tudni indokolni. Az EJEB 

állandó ítélkezési gyakorlata szerint a véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus 

társadalom egyik alappillére, az egyének önmegvalósításának egyik alapfeltétele. Ez a 

szabadság nemcsak azokra az „információkra” vagy „gondolatokra” vonatkozik, ame-

lyeket pozitívan fogadnak vagy ártalmatlannak, vagy közömbösnek tekintenek, hanem 

azokra is, amelyek fájnak, sokkolnak vagy aggodalmat keltenek. A pluralizmus és to-

lerancia követelményeinek érvényesülése nélkül nem lehet demokratikus társadalomról 

 
884  TE OGH 2011/5/18 7Ob54/11h. 
885  https://www.ombudsmann.at/media/file/87.Persoenlichkeitsrechte_im_Internet_komplett.pdf, 16 (2020. 

03. 16.). 

https://www.jusline.at/entscheidung/524086
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beszélni. Nemcsak a gondolatok és nyilatkozatok tartalma, hanem az azok kifejezés-

módja is védelemben részesül.886 

Az EJEE 10. cikkének (2) bekezdése kevés teret enged a politikai beszédek vagy a 

közérdekű kérdésekről folytatott viták körében elhangzottak korlátok közé szorítására. 

Az EJEB ítélkezési gyakorlata szerint a véleménynyilvánítás szabadsága bár mindenki 

számára jelentős, különös jelentőséggel bír azonban a megválasztott képviselők vonat-

kozásában. Az EJEB véleménye szerint a politikai vita szabadsága a demokratikus tár-

sadalom fogalmának központi eleme. Ennek megfelelően az elfogadható kritika határai 

szélesebbek egy politikus, mint egy magánszemély vonatkozásában, a legitim politikai 

vita intenzitásától függetlenül, minimális mértékű mérsékeltség betartásával védelem-

ben részesül.887 

Az ABGB 1330. § (2) bekezdésében meghatározott tényállást csak akkor lehet érték-

ítélet kinyilvánításával megvalósítani, ha az konkrét, valótlan tényeken alapul. Az adott 

ügyben becsatolt e-mail objektíve felvetette annak a gyanúját, hogy az üzemi tanács 

tagjai az őket e feladatuk gyakorlása érdekében megillető, munkavégzés alóli mentesí-

tés idejét nem csak üzemi tanácsi feladataik elvégzésére fordítják, és hogy a másod-

rendű alperesnek ezzel kapcsolatban megfogalmazott véleménye egyértelműen valós 

tényekből levont következtetésein alapult (az üzemi tanács tagjainak ténylegesen ne-

hézkes elérhetősége a munkavégzés alóli felmentés idején). Az adott ügyben a felperes 

értelmezésével ellentétben az alsóbb szintű bíróságok nem abból indultak ki, hogy a 

felperesnek az üzemi tanács tagjaként betöltött pozíciója miatt magasabb szintű kritikát 

kell elfogadnia,888 hanem azért kötelezték őt az élesebb bírálat tűrésére, mert először ő 

maga fogalmazott meg igen erős kritikát az elsőrendű alperessel szemben, ráadásul úgy 

állította be a vele szembeni fegyelmi intézkedéseket, mint a munkáltató részéről sze-

mélye ellen folytatott puszta zaklatást, az intézkedések alapjául szolgáló kötelességsze-

géseit azonban elhallgatta. A Legfelsőbb Bíróság szerint megfelelően alkalmazták az 

alsóbb fokú bíróságok azt az állandó ítélkezési gyakorlatot, melynek értelmében nem-

csak a politikusoknak, hanem azon magánszemélyeknek is, akik közérdeklődésre szá-

mot tartó témákban nyilvános kijelentéseket tesznek, nagyobb toleranciát kell mutat-

niuk, különösen, ha maguk is olyan nyilatkozatokat fogalmaznak meg nyilvánosan, 

amelyek valószínűsíthetően kritikát vonzanak majd maguk után. A Legfelsőbb Bíróság 

 
886  A magyar Alkotmánybíróság is akként foglalt állást, hogy a véleménynyilvánítási szabadság alkot-

mányos határait úgy kell meghatározni, hogy azok a véleményt nyilvánító személy alanyi joga mel-

lett a közvélemény kialakulásának, illetve szabad alakításának a demokrácia szempontjából nélkü-

lözhetetlen érdekét is figyelembe vegyék [37/1992. (VI. 10.) AB határozat]. 
887  TE OGH 2011/5/18 7Ob54/11h. 
888  Ezzel ellentétben a felperesi értelmezéshez hasonló felfogás tükröződik a PJD2020. 4. számon köz-

zétett döntésből, mely szerint a társasház tisztségviselője nem közéleti szereplő, azonban önként 

vállalt feladata okán fokozott a tűrési kötelezettsége.  

https://www.jusline.at/entscheidung/525946
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egyetértett az alsóbb szintű bíróságok azon jogi álláspontjával is, mely szerint a felpe-

resnek az adott körülmények között ugyanazon nyilvánosság előtt az élesebb hangvé-

telű választ is el kellett tűrnie.  

Ugyanez vonatkozik a szóban forgó kijelentés tartalmának az ABGB 1330. § (2) 

bekezdése szempontjából történő értékelésére. Az értékítéletek, amelyek valós tények-

kel kapcsolatban elvégzett gondolkodási folyamat eredményeként születnek meg, a 

nyilatkozattevő tisztán személyes véleményét tükrözik. Az ABGB 1330. § (2) bekez-

dése csak akkor alkalmazható értékítéletekre, ha azok valótlan tényeken alapulnak. Ob-

jektíve értékelve a kérdéses e-mail valóban felvetette annak a gyanúját, hogy az üzemi 

tanács tagjai nemcsak megbízatásuk gyakorlására használják fel a munkavégzés alóli 

mentesítés idejét, és hogy az általuk kezdeményezett bírósági eljárások finanszírozása 

komoly, indokolatlannak tűnő költségekkel is jár, de ezek a nyilatkozatok egyértelműen 

a másodrendű alperes olyan következtetései voltak, amelyek valós tényeken alapultak 

(az üzemi tanács tagjainak nehézkes elérhetősége, számos peres eljárás). A Legfelsőbb 

Bíróság így a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. 

A puszta „gyanúba keverés” viszont ugyancsak az ABGB 1330. § (2) bekezdésének 

hatálya alá tartozhat. Ez akár híresztelés formájában is megtörténhet. Azt a kérdést, 

hogy a híresztelő maga is azonosult-e az általa idézett cikk tartalmával, mindig az 

egyedi eset körülményeire tekintettel kell vizsgálni. Adott ügyben azonban az osztrák 

Legfelsőbb Bíróság egyetértett az alsóbb szintű bíróságok azon véleményével, misze-

rint a per tárgyát képező nyilatkozat, egészen pontosan annak az idézése nem valósított 

meg jogsértést, mivel az alperes „nem azonosult” az idézett szöveg tartalmával. Sőt, 

maga az alperes is úgy nyilatkozott az általa idézett, felperest érintő váddal kapcsolat-

ban, amely szerint a felperes feketén működtet különböző üzleteket, hogy azok „felhá-

borító állítások”, és arra is rámutatott, hogy azokat a felperes mindvégig hevesen vi-

tatta. Közérdek fűződik továbbá ahhoz, hogy az emberek tudomást szerezhessenek az 

osztrák piac egyik jelentős szereplőjével szembeni ilyen állításokról, különösen, mivel 

az állítást körülvevő események politikai viták tárgyává is váltak.889  

Egy másik ügyben a jogerős döntés szerint az orvos által a beteg vizsgálata során 

tanúsított figyelmetlenség a „kezelési hiba” kifejezés alá tartozhat. A Legfelsőbb Bíróság 

döntésében ugyancsak kifejtette, hogy a kérdéses közlemény általánosságban orvosi hi-

báról beszél, és nem is várható el ilyen helyzetben, hogy a nyilatkozat különbséget tegyen 

a vizsgálat, illetve a kezelés körében elkövetett mulasztások között. Főszabályként igaz, 

hogy ha valaki többértelmű nyilatkozatot tesz, annak a károsultra nézve legkedvezőtle-

nebb értelmezéséért kell felelnie. Jelen ügyben azonban az alperes egy valós tényből vont 

le következtetést és fogalmazott meg értékítéletet, ezen túlmenően pedig kiemelendő, 

 
889  TE OGH 2011/5/18 7Ob54/11h. 
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hogy egy nyilatkozatnak egy bárki számára elérhető, nem a szakmabelieknek szánt web-

oldalon történő közzététele esetében a nyilatkozatnak olyan tartalmat kell tulajdonítani, 

amit egy átlagember, nem pedig az adott szakma képviselői tulajdonítanának neki.890 

Az interneten megvalósított becsületsértés vagy hírnévrontás esetében egyéb jog-

szabályi rendelkezések is alkalmazásra kerülhetnek. Ilyen például az osztrák Büntető 

Törvénykönyv 111. §-ában szabályozott rágalmazás és a 115. §-ában található becsü-

letsértés tényállása. A rágalmazás esetében valaki nyilvánosan vádolja a másikat vala-

milyen elítélendő tulajdonsággal vagy értékrenddel (például „korrupt fasiszta”), esetleg 

viselkedéssel (például „rendszeres kábítószer-fogyasztó”). Az ilyen jellegű és súlyú ki-

jelentéseket tehát a törvény büntetni rendeli. E tényállás alapján azonban az elkövető 

nem büntethető, 

‒ ha be tudja bizonyítani az állított tények valóságát (ez a kimentés a sértő meg-

jegyzések – mint pl. „barom” – esetében értelemszerűen nem lehetséges); 

‒ a „milieubedingte Unmutsäußerung” esetében, amikor az adott megfogalmazás 

az elkövető környezetében megszokott beszédforma; 

‒ ha az elkövető menthető felindulásában fogalmaz meg sértő megjegyzést egy má-

sik személy felháborító viselkedésével kapcsolatban („Entrüstungsbeleidigung”). 

 

Annak megítéléséhez, hogy valóban megvalósult-e a rágalmazás vagy a becsületsértés 

tényállása, mindig az egyedi ügy konkrét körülményeit kell figyelembe venni. 

A rágalmazás és a becsületsértés tehát a fentiek értelmében bűncselekménynek számít. 

Ugyanakkor magánvádas deliktumokról van szó, azaz az ügyészség, illetőleg a rendőr-

ség nem üldözi őket, hanem az érintett személynek kell magánvádlóként fellépnie a 

büntetőeljárás megindításához (amelyet csak akkor tud megtenni, ha ismert előtte az 

elkövető személye). 

A rágalmazás egy másik esetét is szabályozza az osztrák Btk. 297. §-a. Ebben az 

esetben az elkövető valakit úgy gyanúsít meg bűncselekmény elkövetésével, hogy tisz-

tában van a gyanúsításban foglaltak valótlanságával, és kiteszi ezáltal a sértettet egy 

ellene induló hatósági eljárás veszélyének. Ez már közvádas bűncselekmény, a bűnül-

döző szerveknek hivatalból kell lefolytatniuk a büntetőeljárást, ami feljelentés alapján 

indul meg.891 

Itt kell szólnunk az ún. „Cyber-Mobbing”-ról (interneten keresztül megvalósuló 

zaklatás), amely az StGB 107c. §-a szerint akkor büntethető, ha a következő tényállási 

elemek megvalósulnak: 

• A becsület megsértése: sértő megjegyzések közlése, vagy ha a személyt tisztes-

ségtelen magatartással vádolják; vagy 
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• A magánélet sérelme: ha a magánélet legszemélyesebb területeiről tesznek közzé 

információkat vagy képeket (pl. meztelen fotók vagy információ a nemi életről 

vagy betegségekről); 

• Szisztematikus támadások: a zaklatásnak hosszabb időszakon (azaz legalább 

több héten) keresztül kell megvalósulnia; 

• Az életmód hátrányos befolyásolása: a zaklatásnak alkalmasnak kell lennie az 

áldozat életének érdemi befolyásolására, így például arra, hogy ne lásson más 

lehetőséget, mint hogy törölje a profilját a közösségi hálókról és vonja ki magát 

az online életből. 

 

További büntető tényállások: 

• Kényszerítés (StGB 105. §): ha a sértettet komoly fenyegetéssel (például intim fény-

képek interneten történő közzétételével) valamilyen magatartásra, valamilyen maga-

tartásnak az eltűrésére vagy valamilyen magatartástól való tartózkodásra kényszerítik;  

• Veszélyes fenyegetés (StGB 107. §): ez a bűncselekmény akkor valósul meg, ha va-

laki azzal a célzattal fenyegeti meg a sértettet, hogy félelmet és nyugtalanságot keltsen 

benne.892 

 

3. Fotók, videók és hangfelvételek jogosulatlan nyilvánosságra hozatala 

A személyiségi jogok interneten keresztül történő megsértésének egyik leggyakoribb 

esetét jelenti Ausztriában a fényképek, videók és hangfelvételek jogosulatlan közzété-

tele. A „közzététel” nem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott tartalom minden interne-

tező számára láthatóvá vagy hallhatóvá válik. Még a korlátozott számú személyek által 

hozzáférhető csoportba történő feltöltés (például egy előfizetők számára fenntartott 

Facebook-csoport) is közzétételnek minősülhet. Egy kép továbbítása néhány ember 

számára azonban nem számít közzétételnek.  

A közzététel mögött nem mindig húzódik ártó szándék. Gyakran csak azért töltenek 

fel felhasználók félreértelmezhető képeket másokról (is), hogy bizonyos eseményekről 

a közösségi hálózatokon is beszámoljanak (például a karácsonyi partifotók feltöltése, 

melyek bizonyos személyeket nem a legjobb színben tüntetnek fel). Aztán természete-

sen vannak olyan esetek is, amikor fényképeket kifejezetten ártó szándékkal tesznek 

közzé, így például: 

‒ az ún. „Rachepornos” esete, azaz intim fotók vagy videók közzététele a párkap-

csolat vége után; 

‒ az ún. „Deepfake-Pornos” esete, azaz híres emberek fényképeinek felhasználása 

erotikus tartalmú videók elkészítéséhez; 
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‒ vagy az internetes zaklatás esete, amikor a képen látható személy fotóit lelki fáj-

dalom okozásának céljából teszik közzé. 

 

Az osztrák szerzői jogi törvény (UrhG) 78. szakasza szabályozza a képmáshoz fűződő 

jogot. Itt nem a szerzőnek (azaz a fotósnak) a képeken vagy a videókon fennálló szerzői 

jogáról, hanem a fotón vagy a videón látható személynek a személyiségi jogáról van 

szó. Az UrhG 78. szakasza határozza meg, hogy milyen feltételekkel lehet a más sze-

mélyről készült képet közzétenni.893 

Utóbbi jogszabályhely (1) bekezdése szerint a személyek képmásai nem állíthatók ki 

nyilvánosan, és más olyan módon sem terjeszthetők, amelynek révén azok a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé válnak, ha ez sértené az ábrázolt személy vagy, amennyiben e 

személy anélkül hunyt el, hogy a közzétételt engedélyezte vagy elrendelte volna, vala-

mely közeli hozzátartozó jogos érdekeit. Közeli hozzátartozók az egyenes ági lemenő és 

felmenő rokonok, valamint a túlélő házastárs és élettárs. Nem érvényesül azonban ez a 

tilalom, ha a képmást közbiztonsági célból, vagy parlamenti, önkormányzati, illetve bí-

rósági eljárásokban az eljárási szabályoknak megfelelően használják fel.  

A képmáshoz fűződő jog alapvetően nem képezi akadályát annak, hogy egy adott 

személy beleegyezése nélkül tegyék közzé a róla készült képet. A közzététellel azonban 

az ábrázolt személy jogos érdekei nem sérülhetnek. Ez lenne a helyzet, ha 

‒ az adott személyt a kép megalázó helyzetben ábrázolná (pl. meztelen képek, kí-

nos képek stb.); 

‒ a kép a magánéletét teregetné ki a nyilvánosság elé (pl. fotók egy politikusról 

randi közben); 

‒ a kép félreértésekre adhat okot (pl. a képen a személy huligánként van feltün-

tetve, pedig csak a futballstadion mellett sétált el); 

‒ egy képet engedély nélkül használnak reklámcélra. 

 

Annak megítélésekor, hogy az ábrázolt személy jogos érdekei sérelmet szenvedtek-e, 

a közzétett képhez kapcsolódó szöveg és a közzététel minden körülményét megfelelően 

értékelni kell. Például lehet, hogy egy fénykép önmagában nem sértő, de a képnek adott 

cím már azzá teszi.  

Mint ahogyan arról már szó esett, a képmáshoz fűződő jog nem jelent abszolút vé-

delmet bármilyen képi megjelenítés ellen. Tehát lehetséges, hogy a véleménynyilvání-

tás-, az információszabadság vagy a közérdek fontosabbnak mutatkozik az ábrázolt 

személy érdekeihez képest, így például ha a kép közzétételére egy újságíró által egy 

újságcikk részeként került sor, az az ábrázolt személy művészeti tevékenységének be-

mutatása körében került felhasználásra stb. Ezt azonban mindig csak esetről esetre lehet 
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megítélni, és még akkor sem mindig aggálymentesen. Mindenesetre a közszereplők 

fényképeire mindig eltérő mércét kell alkalmazni a magánszemélyekéhez képest. Egy 

fénykép vagy videó főszabályként akkor tehető közzé, ha az azon szereplő személy 

beleegyezik a közzétételbe. Az mindig kulcskérdésnek számít, hogy a hozzájárulás mi-

lyen konkrét közzétételre vonatkozik, hiszen elképzelhető, hogy a képen szereplő sze-

mély hozzájárult a képnek egy adott weboldalon történő közzétételéhez, de egy másik 

weboldalon történő közzétételhez már nem. Fontos továbbá, hogy ha valaki feltölt ma-

gáról egy fényképet az internetre, az nem jelent hozzájárulást a harmadik személyek 

általi közzétételhez is!894 

A védelem konkrét tartalmának meghatározásakor minden esetben az adott érdekek 

összemérése szükséges. Ennek mindig az egyedi eset körülményein kell alapulnia. 

Adott ügyben az osztrák Legfelsőbb Bíróságnak egy olyan esetet kellett elbírálnia, 

amelyben a szomszédok két megfigyelő kamerát szereltek fel úgy, hogy azok a felperes 

ingatlanára irányultak, annak érdekében, hogy „elrettentésként szolgáljanak a felperes 

családjával szemben, a kamerákkal elérni kívánt megfigyeltség érzésén keresztül”. A ka-

merák ténylegesen nem működtek, az alperesek azonban arról tájékoztatták a felperest, 

hogy azok mozgásérzékelővel vannak felszerelve és mozgásra aktiválódnak, így a fel-

peres kifejezetten tarthatott attól, hogy az alperesek bármikor megfigyelhetik őt. Ilyen 

körülmények között a Legfelsőbb Bíróság a felperes jogos érdekének tekintette, hogy 

ingatlanának egyes részeit és a házának teraszán található ablakokat a kamera ne pász-

tázza. Az alpereseknek ezáltal nem sérül semmilyen jogos érdeke, mivel a kamerának 

egy olyan irányba történő beállítása, amely nem rögzíti a felperes vagyonát, szintén 

kielégíti a saját ingatlanjuk védelmére irányuló igényüket. 

A 6Ob6/06k számon közzétett döntés alapjául szolgáló tényállás szerint is kamera, 

illetőleg kamerautánzat volt a felperes házára irányítva. Az eljáró bíróság jogi állás-

pontja szerint a felperesnek feltételeznie kellett, hogy az legalábbis bizonyos esetek-

ben be van kapcsolva és ezért az állandó megfigyeltség érzésének nyomása alatt állt. 

A 6Ob2401/96y számos közzétett döntés a bérlő privát szférájának a megsértését álla-

pította meg a bejárati ajtójára mutató kamera miatt, amely folyamatosan rögzítette az 

otthonába belépő vagy azt elhagyó személyeket, mivel a tulajdonos a betörések elleni 

védelemhez másfajta kamerapozíciót is választhatott volna.895  

A képmáshoz fűződő jog az általános személyiségi jog egy különleges formáját je-

lenti. Egy fotó elkészítése az ábrázolt személy hozzájárulása nélkül is elfogadhatatlan 

korlátozását jelentheti a privát szférához fűződő általános személyiség jognak. Az érin-

tett személy személyiségi joga nemcsak akkor sérül, ha azzal a szándékkal készítenek 
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róla képeket egy, a magánélet körébe tartozó élethelyzetben, hogy azokat a nyilvános-

ság számára hozzáférhetővé tegyék. Egy személyről a belegyezése nélkül nyilvános 

helyen és a terjesztés szándéka nélkül elkészített fotó is meg nem engedett korlátozását 

jelentheti az érintett személy privát szférához való jogának.896 

A képmáshoz fűződő jog eleinte csak a személyekről készült képek közzététele ellen 

nyújtott védelmet, az osztrák Legfelsőbb Bíróság azonban kiterjesztette ezt a védelmet 

a fénykép puszta elkészítésére is. Amennyiben a képen látható személynek méltányol-

hatóbb érdeke fűződik ahhoz, hogy ne készüljön el a kép, mint a fotósnak a kép elké-

szítéséhez, úgy a fotó elkészítése nem megengedett. Ha azonban a fénykép nem az adott 

személy lefényképezésének céljából készül, hanem utóbbi csak véletlenül kerül rá a 

nyilvános helyen elkészített képre, úgy a fénykép elkészítése általában nem valósít meg 

személyiségi jogsértést. Minél kevésbé felismerhető a képen szereplő személy, annál 

inkább érvényesül ez a főszabály.897  

A legfőbb bírói fórum a fent hivatkozott ítéletének indokolásában hangsúlyozta, 

hogy a személyiségi jogok túlzott mértékű védelme más személyek és általában a tár-

sadalom érdekeinek elviselhetetlen korlátozásához vezethet. Az EJEE alapján az álla-

mot terhelő védelmi kötelezettségből azonban már azt a következtetést vonta le, hogy 

biztosítani kell, hogy az érintett hozzájárulása nélkül ne lehessen róla felvételt készí-

teni, mert az indokolatlan és jogosulatlan beavatkozást jelenthet a privát szférájába. 

Ebből fakadóan egy személyről nyilvános helyen a terjesztés szándéka nélkül készített 

felvétel elfogadhatatlan beavatkozás lehet az érintett személy magánszférájába: a sze-

mélyről bármilyen helyzetben készített fényképfelvétel is kellemetlen lehet a személy 

számára, akadályozhatja személyiségének szabad kibontakozását. Ez különösen igaz a 

mai modern terjesztési és a (digitális) technológiáknak köszönhető manipulációs lehe-

tőség miatt, mivel az adott személy soha nem tudhatja előre, hogy a fotós miként fogja 

felhasználni az adott képet. 

A Legfelsőbb Bíróság kiemelte, hogy  mint a személyiségi jogok hatályának és kor-

látainak meghatározásakor mindig, egyedi esetekben átfogóan kell megvizsgálni az 

összeütköző érdekeket: minél kevésbé felismerhető az ábrázolt személy, annál kisebb 

az érdeksérelem lehetősége. Ezenkívül azt is figyelembe kell venni, hogy a képet cél-

zottan az adott személyről készítették-e, vagy csak véletlenül került a képre: ha a járó-

kelők rákerülnek egy közterületről készített fényképre, akkor ezt tűrniük kell, hiszen a 

közterületeket bárki használhatja és ezt ők is önként tették. A Legfelsőbb Bíróság a 

következő tézisből indult ki: „Ha az ábrázolt személyt már egyáltalán nem lehet be-

azonosítani – mint például a nyaralás során készített fényképeken háttérben álló sze-

mélyek esetében – akkor általában nem valósulhat meg a személyiségi jogok megsér-
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tése, ha az ábrázolt személyt nem érheti az a benyomás, hogy kifejezetten őt fényképez-

ték.” A döntés alapjául szolgáló ügyben a fényképen szereplő ügyvéd egyértelműen 

beazonosítható volt. Az alperesnek nem állt fenn jogos érdeke a fénykép elkészítésének 

szükségességéhez, és – a Legfelsőbb Bíróság véleménye szerint – nehézség nélkül kér-

hette volna a felperes hozzájárulását a fénykép elkészítéséhez. Ehelyett maga a fotós 

mutatott rá, hogy a fényképet „szórakozásból” készítette. A legfőbb bírói fórum szerint 

erre a nyilatkozatra, valamint a modern digitális technológia lehetőségeire tekintettel, 

objektíve veszélyérzetet kelthetett az ügyvédben a fénykép elkészítése, hiszen tarthatott 

tőle, hogy a fényképet manipulálják, vagy másféle visszaélést követnek el vele. 

A Legfelsőbb Bíróság fenti indokolását továbbgondolva ez a döntés azt jelentheti, 

hogy a legfőbb bírói fórum elismeri a személyek azonosítására alkalmas fotózásának 

általános tilalmát, ha a) a fotósnak nem fűződik jogos érdeke a fotó elkészítéséhez, vagy 

b) a fotón szereplő személy nem adta hozzájárulását a kép elkészítéséhez.898 A Legfel-

sőbb Bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy a fénykép elkészítése akkor tilt-

ható meg, ha a fotósnak nem fűződik jogos érdeke olyan fotó elkészítéséhez, amelyen 

a lefotózott személy azonosítható. Ezért abból kell kiindulni, hogy ha a fotósnak vagy 

a felhasználónak jogos érdeke fűződik hozzá, akkor az UrhG 78. szakaszára hivatko-

zással szerzői jogi okokból nem tiltható meg a fotó elkészítése és közzététele sem. 

Adatvédelmi szempontból a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja is felhasználható 

jogalapként, amelyben a konkrét jogos érdek lehet például „a közérdeklődésre számot 

tartó személyek munkájának nyilvános bemutatása”, mely megkövetelheti a képi ada-

tok feldolgozását is. Az osztrák adatvédelmi törvény 12. §-a is lehetővé teszi a képi 

adatok feldolgozását a 13. §-ban foglaltak betartásával, ha „az adatkezelőnek vagy har-

madik személynek ehhez méltányolható jogos érdeke fűződik és az arányosság követel-

ménye sem sérül”. A jogos érdek tehát alapul szolgálhat a képi adatok feldolgozásához. 

A jogos érdek megítélésekor a természetes személyek várakozásait is figyelembe 

kell venni. A vonatkozó jogszabályhely értelmében ugyanis az adatkezelés jogszerűsé-

gét megalapozhatják az adatkezelő, vagy egy harmadik személy jogos érdekei is, fel-

téve, hogy azok túlsúlyban vannak az érintett érdekeihez és jogaihoz képest, figye-

lembe véve az érintett személynek az adatkezelőhöz fűződő kapcsolatán alapuló ész-

szerű, a fénykép felhasználásával kapcsolatos várakozásait is. 

A jogszerű, tisztességes és átlátható adatfeldolgozás érdekében (lásd a GDPR 5. 

cikkét), az érintetteket megelőző tájékoztatásban kell részesíteni a feldolgozásról, és 

átfogó információkat kell szolgáltatni a GDPR 13. cikkének megfelelően. Ezért már az 

eseményekre történő meghívókban, valamint magának az eseménynek a helyszínén 

(például a pénztárnál, regisztrációkor) is célszerű felhívni rá a figyelmet, hogy fényké-

 
898  Max W. Mosing: „Allgemeines Fotografieverbot” oder (überfällige) Klarstellung der Interessen?! 

http://www.oev.or.at/?story=190 (2020. 03. 20.). 

http://www.oev.or.at/?story=190
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peket készítenek és használnak fel a szervező nyomtatott sajtójában (mappák, prospek-

tusok) és esetleg az interneten (weboldal, közösségi média) is. A GDPR 13. cikkével 

összhangban a feldolgozásról is teljes körű információt kell szolgáltatni. 

Egy rendezvényen tehát már a bejáratnál vagy a pénztárnál, illetve regisztrációnál 

tájékoztatást kell adni, feltüntetve az adatkezelés célját és az adatkezelő személyét, és 

utalva az adatvédelmi szabályokra, például az alábbi formában: 

„A rendezvényen fotókat készítünk. A fényképeket tevékenységünk bemutatásának 

céljából tesszük közzé a weboldalunkon, valamint a közösségi média különböző csator-

náin, továbbá a nyomtatott sajtóban, különösen újságunkban, prospektusainkban, map-

páinkon. További információkat a www… címen, valamint a pénztárnál található tájé-

koztató füzetekben találhatnak – a szervező.” 899 

A fent hivatkozott GDPR 13. §-ának (1) bekezdése szerint, ha az érintettre vonat-

kozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok meg-

szerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk 

mindegyikét: 

1) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei; 

2) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

3) személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

4) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő 

vagy harmadik fél jogos érdekei; 

5) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha 

van ilyen; 

6) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzet-

közi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bi-

zottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, 

a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett 

adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint 

az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetősé-

gére való hivatkozás. 

 

A (2) bekezdés kimondja, hogy az (1) bekezdésben említett információk mellett az 

adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy 

a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő 

információkról tájékoztatja: 

1) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjairól; 

 
899 Verwendung von Fotos von Veranstaltungen nach dem 25. 05. 2018. https://www.dataprotect.at/2018/ 

05/15/verwendung-von-fotos-von-veranstaltungen-nach-dem-25-05-2018/ (2020. 03. 11.). 

https://www.dataprotect.at/2018/05/15/verwendung-von-fotos-von-veranstaltungen-nach-dem-25-05-2018/
https://www.dataprotect.at/2018/05/15/verwendung-von-fotos-von-veranstaltungen-nach-dem-25-05-2018/


 

– 273 – 

2) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó sze-

mélyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésé-

nek korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, vala-

mint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

3) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 

alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavo-

násához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

4) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

5) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses köte-

lezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az 

érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 

következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

6) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ide-

értve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés mi-

lyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 

A (3) bekezdés értelmében, ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük cél-

jától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelő-

zően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett 

minden releváns kiegészítő információról. A (4) bekezdés szerint az (1), (2) és (3) 

bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az 

információkkal. 

A 14. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy ha a személyes adatokat nem az érintettől 

szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő informá-

ciókat: 

1) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei; 

2) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

3) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jog-

alapja; 

4) az érintett személyes adatok kategóriái; 

5) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

6) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli 

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a sze-

mélyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy an-

nak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas 
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garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló 

módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 

 

A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatke-

zelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adat-

kezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat: 

1) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idő-

tartam meghatározásának szempontjai; 

2) ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő 

vagy harmadik fél jogos érdekeiről; 

3) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó szemé-

lyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érin-

tett adathordozhatósághoz való joga; 

4) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 

alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavoná-

sához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján vég-

rehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

5) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

6) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hoz-

záférhető forrásokból származnak-e; és 

7) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ide-

értve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 

A (3) bekezdés pedig kimondja, hogy az adatkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti tá-

jékoztatást az alábbiak szerint adja meg: 

1) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a szemé-

lyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hó-

napon belül; 

2) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, leg-

alább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 

3) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok 

első alkalommal való közlésekor. 

 

A (4) bekezdés szerint, ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától 

eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően 

tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden 

releváns kiegészítő információról. 
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Az (5) bekezdés értelmében az (1)–(4) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen 

mértékben: 

1) az érintett már rendelkezik az információkkal; 

2) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, 

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. 

cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével vég-

zett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett 

kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyez-

tetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek meg-

felelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét 

is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 

érdekében; 

3) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalma-

zandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét 

szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy 

4) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai ti-

toktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kö-

telezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. 

 

A 15. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes ada-

tokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

1) az adatkezelés céljai; 

2) az érintett személyes adatok kategóriái; 

3) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a szemé-

lyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik or-

szágbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

4) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

5) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó szemé-

lyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 

az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

6) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 

7) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elér-

hető információ; 

8) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ide-

értve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 
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logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 

Az osztrák adatvédelmi törvény 12. §-ának (1) bekezdése szerint képfelvétel e szakasz 

értelmében a nyilvános vagy a nem nyilvános térben zajló eseményekről műszaki beren-

dezések felhasználásával magáncélú képfeldolgozás érdekében készített felvétel. A kép-

felvétel részét képezi minden akusztikus információ, amely a képpel együtt feldolgo-

zásra kerül. Ez a szakasz csak az ilyen típusú felvételekre vonatkozik, kivéve, ha más 

törvények ettől eltérően rendelkeznek.  

A jogszabályhely (2) bekezdése kimondja, hogy a képfelvétel készítése a 13. §-ban 

foglalt követelmények figyelembevételével akkor megengedett, ha 1. annak elkészítése 

egy személy létfontosságú érdekében áll, 2. az érintett hozzájárult személyes adatainak 

feldolgozásához, 3. külön jogszabályok írják elő vagy engedélyezik az elkészítését, 

vagy 4. azt egyes esetekben az adott személy vagy egy harmadik fél méltányolandó 

jogos érdekében áll, és az arányosság követelménye nem sérül. 

A képfelvétel elkészítése a (2) bekezdés 4. pontja szerinti esetben különösen akkor 

megengedett, ha 1) az személyek vagy magántulajdonban lévő ingatlanok megóvásá-

hoz szükséges, amelyeket kizárólag az érintett személyek használnak, és a képen csak 

az ingatlan látható, kivéve a közterületeket, ha az az elérendő cél érdekében feltétlenül 

szükséges; 2) ez személyek vagy közterületen lévő dolgok megóvása érdekében szük-

séges, már elkövetett jogsértések vagy az adott hely közelében található  különös koc-

kázati tényezők rögzítése esetében; 3) azt a magánszemély saját felhasználásra készíti, 

és amelynek nem célja kívülálló személyek azonosításra alkalmas rögzítése, vagy e 

személyek azonosítására alkalmas tárgyak rögzítése. 

A (4) bekezdés szerint nem megengedett 1) a felvétel elkészítése az azon szereplő 

személy kifejezett hozzájárulása nélkül magánélethelyzetében; 2) a munkavállalók el-

lenőrzése céljából történő felvételkészítés; 3) a kifejezett hozzájárulás nélküli, képfel-

vételek elkészítése során nyert személyes adatok más személyes adatokkal történő au-

tomatizált összehasonlítása személyiségprofilok létrehozása érdekében; 4. a képfelvé-

telekkel nyert személyes adatok értékelése a személyes adatok különleges kategóriái-

nak (GDPR 9. cikk) kiválasztási kritériumként történő alapulvételével.  

Az (5) bekezdés értelmében a megengedett képfelvétel útján nyert személyes adatok 

a szükséges mértékben felhasználhatóak, ha a felhasználás (2) bekezdés 1–4. pontjában 

meghatározott valamely követelménye teljesül. A (4) bekezdésben foglaltakat itt is 

megfelelően alkalmazni kell. 

A 13. § (1) bekezdése szerint az adatkezelőnek meg kell tennie a beavatkozás koc-

kázatához igazított megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket, és gondoskodnia kell ar-

ról, hogy illetéktelen személyek a képhez ne férhessenek hozzá, azon ne tudjanak vál-

toztatásokat eszközölni. Ezt a szabályt a 12. § (3) bekezdésének 3. pontjában foglalt 

esetben nem kell alkalmazni.  
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Az osztrák Internet Ombudsmannak a 2018-as évre vonatkozóan közzétett jelentése 

szerint a hozzá beérkező panaszok alapján indult általános eljárásainak 6%-a volt adat-

védelmi tárgyú. Ez 2%-os növekedést jelentett 2017-hez képest. Ezeknek az eljárások-

nak a túlnyomó többsége azért indult, mert úgynevezett „fake-profilokat” (kamu-pro-

filokat) hoztak létre a panaszos személyekről a közösségi médiában. Az Ombudsman-

hoz beérkezett, általános, eljárás kezdeményezését nem igénylő megkeresések 17%-a 

volt adatvédelmi tárgyú.900 

Ami a képeken fennálló szerzői jogokat illeti, a képeknek a szerzői jog jogosultjának 

hozzájárulása nélküli interneten történő közzétételével, letölthetővé tételével főszabály-

ként megvalósul a szerzői jogi jogsértés. Ez magában foglalja például a fényképeknek a 

szabadon hozzáférhető weboldalakra történő feltöltését, értékesítési hirdetésekhez tör-

ténő felhasználását, vagy a közösségi hálózatokon történő közzétételét (például Facebook 

stb.). E körben nincsen jelentősége, hogy a nyilvánosságra hozatal magán- vagy kereske-

delmi célokat szolgál. Nem releváns az sem, hogy hányan kattintottak a fotóra az inter-

neten, vagy hogy valaki egyáltalán megnézte-e. Csak a privát körben, például egy nem 

nyilvános Facebook-csoportban történő közzététel megengedett. Ez utóbbi is csak akkor, 

ha tisztán magán-, és nem kereskedelmi célból történik. A „nyilvánosságot” nem lehet 

általánosan, például az emberek száma alapján meghatározni. A család vagy a barátok 

körében maradva alapvetően nem lehet nyilvánosságról beszélni. 

Csak azért, mert egy fénykép szabadon elérhető az interneten, ez még nem jelenti 

azt, hogy az szabadon felhasználható is. Lényegtelen az is, hogy tartozik-e a fotóhoz 

szerzői jogi figyelmeztetés (©), vagy értesítés a szerzőtől vagy a jogtulajdonostól, hogy 

a felhasználás engedélyhez kötött. A szerzői jogi védelem ugyanis a törvény erejénél 

fogva áll fenn. Ha olyan fényképet szeretnénk az internetre feltölteni, amelyet nem mi 

készítettünk, mindig szükséges a jogosult hozzájárulásának a beszerzése. Ha idegen 

fényképeket szeretnénk az interneten, például a saját weboldalunkon felhasználni, ak-

kor az a legjobb, ha olyan képeket használunk, amelyek egy „Creative Commons” licenc 

(CC, http://creativecommons.org) vagy hasonló licenc hatálya alatt állnak. A megfelelő 

licenc a szerző általános hozzájárulását tartalmazza fotói meghatározott módon történő 

felhasználásához. Ehhez szükséges, hogy licencben meghatározott feltételeket betartsuk. 

A fényképfelvételek közzétételének szabályainál is szigorúbb szabályok vonatkoz-

nak a hangfelvételek közzétételére: 

Bárki, aki egy nem nyilvánosan megtett nyilatkozatot rögzítő hangfelvételt közzé-

tesz az érintett beleegyezése nélkül, bűncselekményt valósít meg [az osztrák Btk. 120. §-

ának (2) bekezdése]. 

 
900  https://ombudsmann.at//media/file/85.JB_Internet_Ombudsmann_2018.pdf, 6–8. oldal (2020. 05. 20.). 

https://ombudsmann.at/media/file/85.JB_Internet_Ombudsmann_2018.pdf
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Még a nyilvánosság előtt megtett nyilatkozatokról (például előadás) készített felvé-

tel közzététele, vagy a beszélgetőpartner mondandójának titkos rögzítése annak bele-

egyezése nélkül is sértheti az érintett személy általános személyiségi jogát („Recht am 

eigenen bzw. gesprochenen Wort”).901 

Az osztrák Internet Ombudsmannak a 2018-as évre vonatkozóan közzétett jelentése 

szerint a hozzá beérkező panaszok alapján indult általános eljárásainak 3%-a volt szer-

zői jogi tárgyú. Ez megegyezik a 2017-es év statisztikájával. Ezeknek az eljárásoknak 

a legnagyobb része képek, szövegek, illetve tervek interneten történő közzététele miatt 

indult.902 

 

Záró gondolatok 

Bemutatásra került, hogy mindig az érintett személyek jogai és jogos érdekei közötti mér-

legelés eredményeként lehet eldönteni, hogy megsértették-e az adott személy személyi-

ségi jogait (például a véleménynyilvánítás szabadsága és a becsülethez való jog össze-

mérése) vagy sem. A személyiség szabad kibontakoztatásának joga ott ér véget ugyanis, 

ahol az egy másik személy személyiségének szabad kibontakozását korlátozza. Láthat-

tuk, hogy ha valakinek a privát szférához fűződő személyiségi jogát megsértik az inter-

neten, akkor különböző jogterületekhez fordulhat segítségért. Az is feltárásra került azon-

ban, hogy a személy becsületének és hírnevének az ABGB 1330. §-a szerinti védelme 

ellentétes a véleménynyilvánítás szabadságának alapvető jogával, ezért egyrészről a nyi-

latkozattevő érdekei és a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő joga, másrészről a 

felperes érdekei és az ő személyének tiszteletben tartásához való joga közötti egyensúly 

megteremtésére kell törekedni minden ügyben. A képmáshoz fűződő jog kapcsán az oszt-

rák Legfelsőbb Bíróság bemutatott joggyakorlatának elemzése során arra a következte-

tésre juthatunk, hogy a legfőbb bírói fórum elismeri a személyek azonosítására alkalmas 

fotózásának általános tilalmát, ha a) a fotósnak nem fűződik jogos érdeke a fotó elkészí-

téséhez, vagy b) a fotón szereplő személy nem adta hozzájárulását a kép elkészítéséhez. 
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Franciaország 

 

Kenderes Andrea* 

 

 

Bevezetés 

Mindenkinek joga van titokban tartani a magánéletét. Ezt a szabadságot mindig fenye-

gették, és még inkább fenyegetik a mai társadalmi nyomás növekedése, az erkölcsi kor-

látok enyhítése, valamint a nyilvánosságra hozatal és a nyomozási technika fejlődésé-

nek köszönhetően. A személyiségvédelem polgári jogi eszköztára a megbomlott egyen-

súly helyreállítására törekszik, nem csupán vagyoni jellegű elégtételt, hanem erkölcsi 

reparációt is megvalósítva.903 Ahogy az interneten a közösségi érintkezés felületei for-

málódnak, egyre inkább ebben a közegben kell megfogalmazni az egyén önkifejezését 

és személyiségének szabad kibontakozását. Számos kérdés, egyre több újszerű kihívás 

áll előttünk, így például az informált beleegyezése, továbbá az adatok személyes jelle-

gének kérdése (pl. az IP-címek személyes adatként való kezelése). Az internet haszná-

latának gyors elterjedése több szempontból is új kontextust jelent a magánélet védelme 

szempontjából. Az internet nem teszi szükségessé a magánélethez való jog tartalmi fe-

lülvizsgálatát, szükségessé teszi azonban a személyes kommunikáció módjának és a 

kommunikáció technikai lebonyolításával kapcsolatos jogi és morális felelősségi kér-

déseknek az újragondolását. Az internet különlegességét ebből a szempontból több té-

nyező együttesen eredményezi.  

Az egyik ilyen tényező az internetes kommunikáció interaktivitása, amely képes 

rendkívül nagy mennyiségű személyes információt felhalmozni. Az információ nagy 

részét a felhasználók maguk generálják, akár internetes párbeszédekben, akár műholdas 

helymeghatározás (GPS) használata során, vagy egyszerűen internetes alapú telefon 

használatával. Mindezek a tevékenységek nyomot hagynak, így azok mások számára 

is hozzáférhetőek. Ugyanakkor a felhasználók döntési helyzetben is vannak: eldönthe-

tik, hogy felfedik kilétüket, hozzájárulásukat adják bizonyos tevékenységekhez vagy 

egyszerűen csak ellátogatnak egy adott honlapra.  

 
*  Kenderes Andrea: megbízott oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar, Polgári Jogi Tanszék, a párizsi ESSEC óraadója, ECA szakértő, budapesti és luxemburgi ügy-

véd. 2019-ben doktorált az Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne-on és az ELTE-ÁJK-n. Kutatási 

területe az európai fogyasztóvédelmi jog.  
903  Fézer, 2014: 254. 
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A jogsértések megakadályozását és szankcionálását pedig lehetetlenné teszi a hálózat 

globális jellege. Az adatforgalom határokon át ível és a nemzeti szuverenitást is újraér-

telmezi. A sajtó, mint információt közvetítő közeg szerepét egyre inkább internetszolgál-

tatók, honlapok üzemeltetői és fenntartói veszik át és ők vannak abban a helyzetben, hogy 

az áramló információt kontrollálják.904 Ez előtérbe helyezi az ő felelősségüket a magán-

élethez való jog olyan természetű megsértése esetén, mint a személyes kommunikáció 

vagy személyes adatok mások általi megismerhetősége.905 Az ő esetükben azonban a 

sajtó jogi szabályozásának hagyományos eszközei az internet természete által előidézett 

kockázatok kezelése nem működik.906 Az internet és a magánélet védelme az úgynevezett 

e-privacy  mind a személyes adatok és információk, mind pedig a személyes kommuni-

káció védelme szempontjából – egyre nagyobb szerepet fog kapni az elkövetkező évtize-

dekben.907 Az európai kontextus ugyanakkor megköveteli a nemzeti jogok egységesedé-

sét ebben a tekintetben is, aminek gátját képezik a nemzeti jogok közötti megközelítésbeli 

különbségek és a kártérítési jogi rendszerek közötti eltérések is. 

 

1. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

1.1. A képmáshoz való jog védelme 

A képmásvédelem a természetes személy kizárólagos rendelkezési jogkörébe tartozik, 

azaz az ábrázolt személy hozzájárulása nélkül csak a legritkább esetben lehet nyilvános-

ságra hozni. A képmáshoz fűződő jog a természetes személy külső megnyilvánulását, meg-

jelenését védi, hatóköre azonban nem terjed ki a személy tulajdonában álló ingóságokról 

vagy ingatlanokról készített képfelvételekre, ebből fakadóan azok közösségi portálon tör-

ténő megosztásra sem. Nem terjed ki a védelem a személyiségprofil idővonalának egé-

szére, idővonalra feltöltött képfájlokra, amelyek nem tartalmazzák az érintett személy 

képmását. Megvalósítja azonban a jogsértést és az érintett személy profilképének vagy 

képmásának manipulálása, elektronikus úton történő megváltoztatása, torzítása.908, 909  

A francia jogban a személy képmásának tiszteletben tartására vonatkozó jog szabá-

lya a Code Civil 9. cikkén alapul.910 Az ember magánélete és képmása nem olyan in-

formáció, amelyet természeténél fogva ismerni kell, amelyhez a nyilvánosságnak szük-

ségszerűen hozzáférést kell biztosítani, és amelyet ilyenként közzé lehet tenni. A fran-

cia bírósági ítélkezési gyakorlat szerint azonban a bírók elnézik a képmáshoz való jog 

 
904  C-18/18. 
905  Görög – Koltay – Menyhárd, 2019: 62.  
906  Martín-Casals, 2003: 2–34. 
907  Poullet, Dinant, 2006: 60–90. 
908  Bakos-Kovács, 2018: 49. 
909  Boronkay, 2014: 17–18. 
910  Dreyer, 2018: 1161.  
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megsértését a történelmi vagy aktuális eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás érdeké-

ben. Bár a nyilvánosságnak az információhoz való jogát sehol nem rögzítik, a bírák 

viszonylag toleráns ítélkezési gyakorlatot követnek az újságírók esetében, hangsú-

lyozva a hír legitimitásának felsőbbségét. Így az információhoz való jog és a vélemény-

nyilvánítás szabadságának gyakorlása legitimálhatja egy adott eseményen megjelenő 

színész, tanú vagy egyszerű személy képviseleti jogainak megsértését.  

A Semmítőszék elfogadja az információközlés szabadságának és a nyilvánosság tá-

jékoztatáshoz való jognak a primátusát egy folyamatban lévő jogi eljárás során, és hogy 

ennek érdekében a képmást a sajtóban közzétehessék az érdekelt fél engedélye nélkül. 

Így a bírósági ügyekben a bírók tolerálják, hogy a sajtó jogszerűen tegye közzé a ma-

gánélet „esetleges megsértésével” készített képeket az érintett személy engedélye nél-

kül. Az újságírók azon joga, hogy nyilvánosan vagy a hírekben nézeteltéréseket, konf-

liktusokat megjelenítenek, felhívja a bírók figyelmét arra, hogy keressék az egyensúlyt 

a sajtó tájékoztatáshoz való joga és magánembert megillető jogvédelem között. Csak a 

hír súlya igazolhatja a fénykép közzétételét a magánélet tiszteletben tartásának és a 

képmásvédelemhez való jog megsértése nélkül.911  A bírók továbbra is korlátokat és 

feltételeket szabnak nyilvános eseményen készített fényképek közzétételével kapcso-

latban, miszerint a közzétett képeknek tiszteletben kell tartaniuk az emberek méltóság-

hoz való jogát. Az emberi méltóság tiszteletben tartásának elve alapján a bírónak több-

ször is lehetősége volt cenzúrázni912 a fényképek közzétételét.913 Végül, de nem utolsó-

sorban, az új technológiák korszakában a videómegfigyelés, a képregények, a földrajzi 

helyzet meghatározása és a mindenütt jelen lévő robotok korszakának előestéjén a képjo-

gok és a magánélet tiszteletben tartásával összefüggő kérdések új olyan jogi problémá-

kat vetnek fel, amelyekre az ítélkezési gyakorlat nem fog reagálni jogi eljárásokkal. 

 
911  A bírók például úgy ítélték meg, hogy a képmáshoz való jogot nem sérti, ha egy újság közzéteszi a rend-

őrségi művelet során készített személy fényképét a párizsi „iszlamista” körök címmel említéssel, amelyen 

váratlanul egy olyan ember képét jelenítette meg, aki véletlen egybeesés miatt találta magát az eseményen, 

sőt gyakorló vallásos zsidó emberként, szakállt viselve panaszkodott a cikk címében említett „szakállas 

férfiakkal” való összetévesztés miatt. 
912  Ez volt a helyzet a Claude Erignac prefektus 1998. február 6-án az Ajaccioban meggyilkolt emberi ma-

radványokat tartalmazó fényképének közzétételével. Tekintettel arra, hogy a vitatott fénykép közzététele, 

amely hangsúlyozza a szenzációkeresést, semmilyen módon nem igazolható az információ a megismerés 

követelményeivel, ebből helyesen következtette, hogy az emberi méltósággal ellentétesen támadásnak 

minősül, igazolva ezzel a véleménynyilvánítás és az információ szabadságának ilyen korlátozását. Dön-

tésekor a Semmítőszék megállapította, hogy: „Az érintett személy rokonai ellenezhetik a kép megjelené-

sét az áldozat halála után.” A bírák által a véleménynyilvánítás szabadsága és az emberi méltóság tiszte-

letben tartása közötti megfelelő egyensúly keresése valójában arra készteti őket, hogy eseti alapon érté-

keljék a szóban forgó cikket és az általa kitűzött célt. A közzétett képek jogszerűsége és jogellenessége 

közötti vékony határ a vitatott kiadvány által kitűzött céltól függ: nevezetesen a szenzáció keresésétől, a 

nyilvánosságtól vagy a legitim információ fontosságától. 
913  Lásd hozzá: Claude Erignac ügy. 
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A bírósági gyakorlat részletes esetjoggal rendelkezik a képmásvédelemről közsze-

replők esetében. „Minden embernek joga van rendelkezni a képmásáról, integráns ré-

sze a személyiségének, kivételes joga, hogy tiltakozzon annak jogellenes terjesztése el-

len.” Tehát ez a jog, az egyszerű halandó embertől a világsztárokig mindenkit megillet. 

A magánélet védelme, amely szorosan kapcsolódik képmásvédelemhez, kizárólag a 

magánszemély engedélyezési jogkörébe tartozik. Főszabály szerint az érintett engedé-

lye nélkül nem lehet nyilvánosságra hozni a képmását. A képmás kiemelt védelem alatt 

áll, a helyszíntől függetlenül: legyen egy magánterületen vagy közterületen készült 

képről szó. Abban az esetben, ha valakiről közterületen készül felvétel, még nem felté-

telezi a hozzájárulás megadásának vélelmét sem.914 Egy kép és amit képvisel, jogilag 

három irányba értelmezhető: a kép információ és ezáltal a szabad információhoz való 

jog része, vagy a magánélet védelmének része, vagy mint képmásvédelem, illetve va-

gyonértékű jog érvényesül. Franciaországban mindenkinek joga van a képmásvédelem-

hez, de ez nem abszolút jog és ez alól vannak kivételek, főképp, ha aktualitást közöl, 

ha a közszereplőről épp a funkciója gyakorlása közben készül a kép, vagy ha közterü-

leten készül a kép. A közszereplők képmásvédelemhez fűződő joga különbözik az ál-

talános szabálytól. Közszereplése és hivatalának gyakorlása kapcsán készült fotók ese-

tében vélelmezzük a hozzájárulást, amennyiben a nyilvánosságra hozatal tájékoztatás-

célú és nem kereskedelmi vagy egyéb célt testesít meg.915  

 

1.2. A jó hírnév védelme 

A választott tisztviselők és a területi tisztviselők jó hírnevének védelme, az állampol-

gárok és az állami tisztviselők közötti bizalomnak olyan szintje, amely feltételezi a de-

mokrácia békés működését. E tekintetben azt várják el, hogy a megbízottak és az állami 

tisztviselők példamutató állami tisztviselőként viselkedjenek. A hírnév elengedhetetlen 

a közigazgatásba vetett bizalom megfelelő szintjének garantálásához. Védelme a köz-

feladatok gyakorlása terén jelenik meg. Minden megválasztott tisztviselőnek tisztában 

kell lennie a jó hírneve megsértésének számos kockázatával, különös tekintettel az e-

hírnevére. A képmás védelme tehát elengedhetetlen eleme a nyilvános fellépésnek, ám 

ennek szükségessége és körvonalai a legtöbb érdekelt fél számára továbbra sem tisztá-

zottak és túlmutatnak a jó hírnév esetleges megsértésének egyszerű panorámáján.916 

Gyakorlati megközelítést alkalmazva képet ad a tisztviselő attitűdjeiről és éberségéről 

tevékenységeinek gyakorlása során, ideértve az internetet és a szociális médiát is.917 

 
914  Lady Diana halálával újra felvetült a közszereplők esetében a képmásvédelemnek és a magánéletük 

védelmének fontossága.  
915  Aulas, Adrien (2018): Droit à l’image et données personnelles: des deux faces de la médaille. Aeon. 
916  Lindon, 1970: 94. 
917  A következő helyzetekre ad választ: 
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Tanulmányok és közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a jóhírnév-menedzsment 

elengedhetetlen és még kritikus kérdés a vállalatok számára is.918 

A hírnévnek számos dimenziója van. Azok a drivereket, amik egy márka, egy cég 

vagy egy ügyvezető renoméját formálják – megsemmisítik –, figyelemmel kell kísérni és 

elemezni, akár közvéleménykutatással, akár beszélgetések és vélemények meghallgatá-

sával az interneten és a közösségi médiában egyaránt. Driverek teszik a vállalat hírnevét 

fontossá a francia emberek számára: a termékek és szolgáltatások minősége, a kormány-

zás (átláthatóság és etika), a polgári szerepvállalás (okok, környezet), vezetés, innováció, 

munkakörnyezet és pénzügyi teljesítmény mind mind véleményformáló tényezők. A So-

cial Media Listening felmérése alapján a megfigyelés és a jóhírnév-menedzsment gazda-

godik az összes kommunikációs terület integrációjával, ahol a különböző érdekelt felek, 

potenciálisan nagyon sokan valószínűleg megmutatják és kifejezik magukat. Például al-

kalmazottak, szakszervezetek, versenytársak, ügyfelek, potenciális szereplők, fogyasz-

tók, felhasználók stb. A hírnevet képviselő szereplők cserélik, megosztják, terjesztik az 

üzeneteket a közösségi hálózatokon, blogokon, fórumokon és a fogyasztó által elérhető 

webhelyeken, amelyeket szisztematikusan ellenőrizni kell a jó hírnév védelme érdekében. 

Az interneten és a közösségi médiában alkalmazott kutatási területekre átültetve a 

jóhírnév-menedzsmentnek olyan kérdések széles skáláját kell lefednie, mint a vezetők 

imázsa, a kommunikáció és a reklám, az állampolgárság, a pénzügyek és természetesen 

a termékek és a szolgáltatások hirdetése.919 A potenciális ügyfelek és a fogyasztók által 

áttekintett oldalak, valamint a fórumok egyben az integráció csatornái, melyek újabb 

hírnevet jelentenek, főként az élelmiszerek esetében. Ezenkívül a márkavédelemnek 

integrálnia kell a válságkezelést annak érdekében, hogy jobban kiszámítsák és kezeljék 

azokat, valamint optimalizálni kell a tartalomstratégiát, garantálva a márka imázsát. 

Márkahírnév-menedzsment feladata az ügyfelek véleményének és elvárásainak elem-

zése, az érdekelt felek üzenetei által generált hatások mérése, a tevékenységi kör leg-

fontosabb befolyásolóinak azonosítása. 

 
 Hogyan gyakorolhatja a válaszadási jogát a sajtó támadásait követően? 

 Hogyan működik a funkcionális védelem? 

 Beszélhetünk-e az internettel összefüggésben a „felejtés” jogáról? 
918  A francia emberek 55%-a használta az internetet vélemények közzétételére a vállalatokról, márkákról 

vagy vezetőkről. Közülük 86%-uk a társadalmi hálózatokat használja elégedetlenségének jelentésére, 

82%-uk az elégedettség kommunikálására. A francia emberek 49%-a gondolja úgy, hogy a közösségi 

hálózatokon bármit meg lehet mondani egy márkáról, társaságról vagy menedzserről. A francia embe-

rek 47%-a már felhagyott egy termék vagy szolgáltatás vásárlásával, miután megsértették annak hír-

nevét. Ez a részarány eléri az 59%-ot a 18/24 évesek körében 65%-uk azt akarja, hogy a vállalat válság 

esetén gyorsan megvédje magát, hogy magyarázatot adjon és/vagy bocsánatot kérjen. Néhány vállalat 

azonban rosszul készült fel erre: ha a franciaországi marketingmenedzserek és üzleti döntéshozók 

80% -át aggasztják a szervezetet érintő súlyos válság bekövetkezése, a vezetők 45%-ának jelenleg 

nincs érzékeny kommunikációs terve. Ezenkívül a francia emberek 89%-a úgy véli, hogy a pletykák 

és a hamis információk jelentős hatással lehetnek a vállalat hírnevére. 
919  Périer-Daville, 1978: 254. 
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1.3. A becsület védelme 

Az 1881. évi sajtószabadságról szóló törvény920 egy lépcsőzetes felelősségi rendszert 

írt elő, amely szerint a rágalmazó vagy visszaélésszerű megjegyzésekért felelős mé-

dia kiadványvezetője az elsődleges felelős.921 A véleménynyilvánítás szabadsága és 

a rágalmazó megjegyzések közötti választóvonal meghúzása néha igen nehéz.922 A nyil-

vános rágalmazás sajtóbűncselekmény, az 1881. július 29-i sajtószabadságról szóló 

törvény meghatározása alapján is a büntetőjog hatálya alá tartozik.923 Bizonyos esetek-

ben ez problémát okozhat, ám az internetes hálózat műszaki azonosítójának ismerete 

révén (IP-cím) ez továbbra is meghatározható.924  

Az állítás rágalmazó jellegét objektíven kell megítélni. A rágalmazást önmagában kell 

figyelembe venni anélkül, hogy figyelembe vennék az áldozat által elszenvedett károkat. 

 
920  Valamely személy tisztelete és hírneve ellen irányuló bármilyen támadás a becsületsértés kategóriájába 

tartozik. A rágalmazást a 1881. évi július 29-i sajtószabadságról szóló törvény 29. cikke határozza meg. 

Az állítás közvetlen közzététele vagy reprodukciója még akkor is büntetendő, ha kétes formában tették 

meg, vagy ha olyan személyre vagy testületre utal, amelyet kifejezetten nem neveznek meg, de amelynek 

azonosítását a használt kifejezések lehetővé teszik. A tárgyaló bíró feladata, ahogyan az ítélkezési gyakor-

lat rámutatott, hogy az eset körülményei alapján azonosítsa a becsületsértő elemet vagy magát a sértett 

személyt. Ez az értékelés szuverén, különösen, ha a sértő megjegyzések külső elemein alapul. 
921  A kiadvány igazgatója megegyezik a kiadó társaság törvényes képviselőjével. Az újságok vagy folyóira-

tok minden kiadását e kiadás előtt be kell jelenteni az ügyészségnek, megjelölve különösen az újság vagy 

a folyóirat címét és megjelenési módját, valamint a nevét és a kiadvány vezetőjének címét. Az internetes 

támogatást illetően a digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló törvény a kötelező azonosítási részle-

tekbe beillesztette a kiadvány igazgatójának nevét.  
922  Így egy kosárlabdaedzőt értesítették elbocsátásáról a sajtóban tett megjegyzései miatt, amelyekben lesaj-

nálta a klub egyes vezető tagjait, valamint a játékosok tevékenységét anélkül, hogy említett volna valami-

lyen konkrét tényt. Az Amiens-i Fellebbviteli Bírósága, miután a munkavállaló vitatta a vele szemben 

kiszabott szankciót, úgy vélte, hogy az észrevételek nem haladták meg a munkavállaló véleménynyilvá-

nítási szabadságát és hogy pusztán a kosárlabdacsapat kudarcának okaira vonatkozó véleményén alapult, 

és ez nem használható fel az elbocsátás okaként. A francia Munka Törvénykönyve L.1121-1. cikke alkal-

mazásában „senki sem vonhatja meg az egyének jogait, az egyéni és a kollektív szabadságjogokat, olyan 

korlátozásokat, amelyeket az elvégzendő feladat jellege nem indokol és nem arányos a kitűzött céllal”. 
923  Az 1881. július 29-i sajtószabadságról szóló törvény 32. cikke 12 000 euró bírsággal bünteti az egyének 

elleni nyilvános rágalmazást. A büntető törvénykönyv R. 621-1. cikke is szankcionálja a nyilvános 

becsületsértést. A rágalmazási eljárások elévülési ideje elvileg három hónap, függetlenül attól, hogy a 

vitatott anyagot az interneten, a nyomtatott sajtóban, a rádióban vagy a televízióban sugározzák. 

Az interneten való rágalmazás kérdésében fontos bizonyítani a vitatott észrevételek terjesztésének dá-

tumát. Az üzenet kezdőpontja az első közzététel napja. Ez a dátum az az időpont, amikor az üzenetet a 

hálózati felhasználók rendelkezésére bocsátották. Ez a határidő elévülési jellegű. 
924  2004. március 9-től, az úgynevezett igazságszolgáltatásnak a bűncselekmény fejlődéséhez történő 

hozzáigazításáról szóló törvény óta az elévülési idő egy év, ha valamely személy vagy személyek 

csoportja ellen elkövetett rágalmazás büntetőeljárására, származásuk vagy tagságuk, vagy nem tag-

ságuk miatt egy meghatározott etnikai csoport, nemzet, faj vagy vallás okok miatt kerül sor (egyéves 

börtönbüntetéssel és/vagy 45 000 euró pénzbírsággal büntetendő). Ezenkívül a sértő vagy rágalmazó 

megjegyzések szerzőinek büntetőeljárása feltételezi, hogy az áldozat a jogi lépések megindítását 

tervezi.  
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Így a beszámítás rágalmazó jellegét az áldozat sajátos helyzetétől függetlenül elemezzük, 

és a beszámítás nem bír jelentőséggel, a becsülettel szembeni támadás fennállásának ér-

tékelése szempontjából.925 A becsület akkor sérül, ha egy személyt bűncselekmény elkö-

vetésével vádolnak, amely erkölcsi, integritási vagy tisztességes cselekedettel ellentétes. 

Az e-hírnév926 kérdésköre, a közösségi oldalak, a közösségi háló, a fórumok és a 

blogok fejlesztése kétségkívül az internettel kapcsolatos peres ügyek számottevő növe-

kedését eredményezte. A felhasználó nem habozik kifejezni magát online, a bűncselek-

mények elkövetésének kockázata ellenére sem. Noha a véleménynyilvánítás szabad-

sága alkalmazható az online kiadványokra, az tény, hogy nem mindent jó az interneten 

kimondani. Nem az a kérdés, hogy egy webhely  törvénytelenség területe lehet, hiszen 

az egyértelműnek látszik. A jogsértések megelőzése céljából jelentős szerep hárul a 

jogalkotóra, az ítélkező fórumokra, illetve magukra az internethasználókra is. Elemi 

szükségletet jelent az internethasználókra vonatkozó jogi szabályozási környezet kiala-

kítása, illetve a jogsértő magatartást elkövető személyek felkutatása. A természetes és 

jogi személy által elszenvedett, az őt negatívan minősítő észrevételek online közzété-

telével kapcsolatos sérelmeket – legyen szó képmásnak, magánéletének, személyének 

vagy jó hírnevének támadásáról – helyre kell hozni ugyanúgy, mint más jogsérelmet.  

Az internetes vélemények határai, a közösségi oldalak, blogok, vitafórumok és más 

közösségi hálózatok fejlesztése megnövelte az internethasználók kifejezési csatornáit, 

akik nem haboznak véleményt nyilvánítani arról a társadalomról, amelyben dolgoznak, 

akár tanáraikat kell értékelni, akár egy márkát kritizálni. A munkavállalók és a mun-

káltatók közötti konfliktusok ezen a területen vezetők.927 

Megállapítást nyert továbbá, hogy szigorúbb felügyeleti eszközökre van szükség: ha 

valaki negatív megjegyzéseket fűz egy márkához, egy céghez vagy annak termékeihez, ak-

kor beszélni kell a jogsértésről (amely alapján megbélyegzik a céget), amely ténylegesen 

valódi károkat okozhat azáltal, hogy befolyásolni képes a potenciális fogyasztókat. A véle-

 
925 Diffamation publique: définition juridique et caractéristiques, Jurifiable. 
926  Internetes hírnév. 
927  2013 januárjában a Quick francia cég bejelentette, hogy rágalmazási pert kíván indítani egy alkalmazottja 

ellen, aki a Twitteren naponta kifogásolta a Quick étteremlánc működését. A bírókat ezért rendszeresen 

ösztönzik, hogy döntsenek a cégek, márkák és termékek érdekében a különféle weboldalakon tett negatív 

megjegyzések megítélése során. A párizsi fellebbviteli törvényszéknek kellett döntenie a www.lesar-

naques.com weboldal jogszerű működéséről. Ezen a vitafórumon, amelyen az internetes felhasználók sza-

badon véleményezhetik a cégeket, nem meglepő, hogy egy vállalkozás – ebben az esetben a LILADS 

társaság, amely a különböző weboldalakon az ingatlanhirdetések terjesztésével foglalkozik – reagált, és 

kérte a bírót, hogy ítélje el ezt a honlapot, amely azzal vádolja őt, hogy rágalmazó cselekedeteket követett 

el. A bíró azonban a lesarnaques.com webhely javára döntött, és úgy vélte, hogy ez a webhely általános 

érdekű vita formálásra alkalmas, és hogy az internetes szörfölők kommentjeinek összefüggései és a web-

hely szándékosan provokatív elnevezése önmagában nem jelent sértő cselekményt, kizárólag a webhely 

és a megcélzott vállalat nevének közlése ürügyén. Ez arra késztet minket, hogy megkérdőjelezzük a hatá-

rokat, amelyek a kritikához fűződnek a véleménynyilvánítás szabadsága és a jogi megítélés tárgya között. 
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ménynyilvánítás szabadsága és a márka becsmérlése közötti egyensúly törékeny. Ameny-

nyiben a megjegyzéseket egy internetes portál rögzíti, meg kell győződni a megjegyzések 

terjedésének gyorsaságáról. Ezután, ha a kérelem tárgya online megjegyzések törlése, be 

kell jelenteni az illegális tartalmat a webhely működtetőjének, akinek a digitális gazdaságba 

vetett bizalomra vonatkozó törvény alapján minden jogot fel kell függesztenie a közlés 

nyilvánvalóan illegális tartalma okán. Időnként szükség van az érintettek névtelenségének 

felfedésére, amely bizonyos meglepetéseket tár fel, például esetenként a versenytárs kilétét 

fedi fel. Végül akkor érdemes polgári eljárást kezdeményezni, ha megállapíthatók a pol-

gári jogi felelősség kritériumai928, különösen az elszenvedett kár mértéke.929 

Az illegális internetes tartalom törlése esetében a weboldal tulajdonosa lesz az, aki 

elsősorban az e-hírnév megsértéséért felelős. Az LCEN930-ben a weboldal működtetőjé-

nek a jogi meghatározása a következő: „az a természetes vagy jogi személy, aki akár 

ingyenesen biztosítja az online nyilvános kommunikációs szolgáltatások által a nyilvá-

nosság számára elérhetővé tételét, a jeleket, az írásokat, a képeket, hangokat vagy üze-

neteket, amelyeket e szolgáltatások kedvezményezettjei nyújtanak.”931 Ugyanakkor a 

nyilvánvalóan nem jogellenes tartalmak esetében, például hamisításért vagy rágalmazá-

sért, csak akkor felelős, ha ténylegesen ismeri a tárolt tartalom nyilvánvalóan jogellenes 

természetét. Ezen tartalmak bizonyításához, a tényeket elő kell terjeszteni a bíróságnak. 

A weboldal működtetője ezért csak annyiban köteles eltávolítani az illegális megjegyzé-

seket, amennyiben erről értesítést kapott – jogellenes tartalom bejelentésével932 – és úgy 

véli, hogy a kérdéses megjegyzések valóban jogellenesek. Ezért a bejelentésben meg kell 

határozni azokat az okokat, amelyek miatt a tartalmat el kell távolítani, ideértve a jogi 

 
928  Néhány példa a szóban forgó illegális magatartásra: Twitter egyre gyakrabban szerepel a jogi és bírósági 

hírek középpontjában. Valójában mi lehet könnyebb és gyorsabb, mint megjegyzés („tweet”) elküldése 

erre a nagyszerű azonnali kommunikációs eszközre, majd megosztják a hírt, a személyiség kritikáját, vagy 

bármilyen személyes véleményt az általa választott témában. Bizonyos értelemben a Twitter-fiók haszná-

lója le is tilthatja az újságírót. A tény továbbra is az, hogy csakúgy, mint egy újságban vagy más kommu-

nikációs eszköz esetében, a tweet sem sértheti harmadik felek jogait. A Twitter segítségével mindenféle 

bűncselekmény elkövethető, például Sophie Ellis-Bextor angol énekesnő is ezzel szembesült 2011-ben. 

A „tweeteléssel”, miszerint a BBC által készített műsorban fog előadni, hátrányos helyzetbe hozta az em-

lített csatornát, amellyel szerződést írt alá. Ennek eredményeként a csatorna kijelentette, hogy fontolóra 

veszi a titoktartási záradék kiterjesztésének gondolatát, különösen a Twitterre vonatkozóan az ilyen jellegű 

kellemetlenségek elkerülése érdekében. A tweet következményei ezért súlyosak lehetnek. Egy párizsi jog-

esetben, egy vállalat vezérigazgatója megszólt egy fogyasztót Twitterén, a Párizsi Kereskedelmi Bíróság 

azonban közvetlenül a társaságot ítélte el, nem pedig a vállalat igazgatóját, mivel úgy vélte, hogy ez utóbbi 

professzionális és nem személyes kapcsolatban állt a szolgáltatóval. Különböző kereseteket indítanak a 

közösségi hálózatok ellen, hogy egyrészt arra kényszerítsék őket, hogy hozzanak létre egy könnyen hoz-

záférhető eszközt, amely lehetővé teszi mindenki számára, az illegális tartalom megismerését, másrészt, 

hogy továbbítsák az adatokat, amelyek lehetővé teszik az ilyen tartalom szerzőinek azonosítását.  
929  Les atteintes à l’honneur et à la réputation (2017), Acteurs du sport.  
930   Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique.(LCEN). 
931  Loi No. 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 
932   Ez megfelel az LCEN 6-I-5. cikkében meghatározott feltételeknek. 
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rendelkezéseket és a ténybeli indokokat. A bíróságok nemrég felhívták a figyelmet arra 

is, hogy az előzetes bejelentés előtt az internetes felhasználónak, aki az interneten köz-

zétett tartalom okán tesz panaszt, be kell jelentenie a vitatott tartalom szerzőjének a 

nevét (amennyiben ismeri).  
 

1.4. Az emberi méltóság védelme 

Az emberi méltóság elve egy olyan elv, amely 1994-ben került be a Code Civilbe, ami-

kor az úgynevezett „bioetikai” törvényeket933 elfogadták. Ez a jogelv a természetes 

személy elsőbbségének elismerése és az ember életének kezdetektől való tisztelete közé 

került beillesztésre. Ez a következőképpen értelmezhető: az ember elsőbbsége a méltó-

ságának elismerésén alapul, a személy méltósága az élet kezdetétől fogva megilleti az 

embert és az emberi jogainak tiszteletben tartását vonja maga után. Az emberi méltóság 

elve tehát az 1946. évi alkotmány preambulumában rögzített alkotmányos elv, amelyre 

az érvényben lévő 1958. évi alkotmány preambuluma is utal.934 

A francia jogi doktrínák zavarba jöttek ettől a fogalomtól, amely inkább azt hang-

súlyozza, hogy mi teszi az ember személyét specifikussá.935 Ezzel összefüggésben az 

orvosetikai ügyekben alkalmazandó alapelveket alapvető jogként kell értelmezni.936  

Lehetséges-e az ország belső jogrendjének érdeke alapján, az emberi méltóság elleni 

támadásnak tekinteni az internet használat és a digitális felhasználások során felmerülő jog-

sértéseket? Az emberi méltóság tiszteletben tartása volt az Államtanács által a Dieudonné-

 
933  Loi no, 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps 

humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. 
934  Az ember megalázásának és rabszolgaságának elítélése, amelyet a második világháború alatt a ten-

gelyhatalmak gyakoroltak, azt váltotta ki, hogy az emberi méltóság elvének érvényre juttatását meg 

kellett erősíteni. Merész ez az értelmezés, mindazonáltal teljesen legitim, mivel utal az emberi mél-

tóság elvének lényegére, ami azt jelenti, hogy az embert nem kezelik tárgynak olyan céllal, amely 

számára idegen (slaved). Valójában ezek a körülmények csak a választópolgárt emlékeztették 1946-

ban arra, hogy „minden embernek, faj, vallás vagy meggyőződés megkülönböztetése nélkül, elide-

geníthetetlen és szent joga van”. Az emberi méltóság e jogok egyikében sem szerepel kifejezetten, 

e jog, valamint elidegeníthetetlen és szent jellege csak az 1. cikkhez kapcsolódik.  
935  Az első elemzés, amely a pozitív törvény előtt áll, arra vezethető vissza, hogy az emberi méltóság 

kifejezi az emberiség lényegét. Az ember tehát az emberiséghez való tartozás elismerése, és az em-

beri méltóság az emberi jogok alapelvének is tekinthető, amely elvnek nincs közvetlen hatása. Ebben 

az értelemben az Európai Unió Alapjogi Chartájának „az Európai Konvent elnökségének felügyelete 

alatt létrehozott magyarázata” pontosítja, hogy az emberi méltóság az alapvető jogok alapja. 
936  Ez a kettős természet magyarázza azt a különleges helyet, amelyet az alapvető jogok rendszerében 

elfoglal. Szubjektív jogként értelmezi azt a jogot, amelynek a magánszemély birtokában van, ame-

lyet bármilyen állami hatósággal vagy bármely más magánszemélyével szemben érvényesíthet, és 

amelynek védelme érdekében bírósághoz fordulhat. Az emberi méltóság elve azonban alapvetően 

objektív jog: függetlenül a védelem céljából hozott egyedi fellépésektől, kötelezettséget ró az 

egyénre és mindenkinek tiszteletben kell azt tartania. Az emberi méltóság elve nem erkölcsi elv. 

Nem szab korlátokat az egyén számára, tiltja mások méltóságának, mások hozzájárulásának vagy 

mások beleegyezésének aláásását, e tilalom megszüntetését vagy a jogsértés igazolását. 
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ügyben 937 kidolgozott jogi érvelés középpontjában.938 Nemzeti vitát indítottak a digitális 

emberi jogok kérdéséről a „Digitális alapvető jogok nyilatkozata” és 2010-ben a „felejtés-

hez való jog”939 alapokmányának kidolgozásával kapcsolatban. A digitális jogokról és sza-

badságokról szóló törvénytervezetről szóló parlamenti vita keretében került kidolgozásra a 

téma részletesebben még 2014-ben.940 Az ellenőrző szerepkört ebben a körben a Nemzeti 

Informatikai és Szabadságjogi Bizottság941 végzi.942 Így a CNIL az emberi méltóság meg-

sértésével kapcsolatban szankciókat vezetett be a civil társadalommal szemben, akik a meg-

jegyzések »rovatba« beillesztették az adósok iratait, és ezáltal megsértették az emberi mél-

tóságukat. Az Államtanácshoz hasonlóan a CNIL a véleménynyilvánítás szabadságával is 

foglalkozik. A véleménynyilvánítás szabadsága kapcsán azonban nem mindig könnyű 

megmondani, mi sérti az ember méltóságát. Összegzésképpen el kell ismerni, hogy az in-

ternetből fakadó új felhasználások felborítják azt, amely a fizikai világot irányító jogok 

szabványa és referenciájaként szolgál. Szükségessé válhat az emberi méltóság védelmének 

kiterjesztése a digitális területre, a „digitális méltósághoz való jog” nemzeti jogrendbe való 

bevezetésével. 

 

1.5. A magánélet védelme  

A technikai eszközök használatával elkövetett magánélet sérelme943 esetében a törvényi 

megfogalmazás alapján nem egészen egyértelmű, hogy mely magatartás minősül jog-

sértésnek: például a lehallgatás, magánbeszélgetés rögzítése esetleg kép lementése szá-

mítógépre, abból a célból, hogy valaki információhoz jusson.  

 
937  Bronner L., Stéphanie Le Bars et Franck Johannè (2014) Affaire Dieudonné : le Conseil d'Etat rép-

lique aux critique, Le Monde. 
938  Az emberi méltóság, mint a közrend egyik alkotóeleme hivatkozásának köszönhetően most már ha-

tékonyabban meg lehet érteni a nyugalom, az emberek és a tulajdon biztonság aláásásának kocká-

zatait. Mai világban létezik egy virtuális ember digitális identitással és hozzá kapcsolódó otthonával. 

A molekuláris világ és a bájtok közötti konvergencia következtében elengedhetetlenné válik a tör-

vény bizonyos alapelveinek felülvizsgálata: az információ tulajdonjoga, a felelősségvállalás, és min-

denekelőtt a digitális emberi jogok, a digitális méltóság tiszteletben tartása.  
939   Navratyl, 2015: 83–113. 
940  M. Christian Paul – Mme Christiane Féral-Schuhl, 2014: „Commission de réflexion sur le droit et 

les libertés à l’âge du numérique.” 
941  CNIL: Commission nationale de l'informatique et des libertés, Nemzeti Adatvédelmi Bizottság.  
942  Ez a francia hatóság felel annak biztosításáért, hogy „az információs technológia a polgárok szolgálatában 

álljon, és hogy az ne érintse sem az emberi identitást, sem az emberi jogokat, sem a magánéletet, vagy 

egyéni, vagy állami szabadságokat”. Gondosan felügyeli az emberi méltóság elvének tiszteletben tartását 

az információs eszközök és rendszerek használata során esetlegesen fellépő bármilyen jogellenes hatás 

elkerülése érdekében. Úgy véli például, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartása a digitális világban 

magában foglalja különösen az emberi méltósággal ellentétes használatnak megtagadását. 
943  Magánélet és a magánélet intimitásának megsértése, büntetőjogi törvénysértésnek minősül. Meg-

szerzése, megőrzése bizonyos dokumentumoknak, információknak, ez a magánélet intimitásának 
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A technikai eszközök használatával elkövetett magánélet sérelme944 esetében a tör-

vényi megfogalmazás alapján nem egészen egyértelmű, hogy mely magatartás minősül 

jogsértésnek: például a lehallgatás, magánbeszélgetés rögzítése esetleg kép lementése 

számítógépre, abból a célból, hogy valaki információhoz jusson.  

A magánélet védelmét a Code Civil 9. cikkének (1) bekezdése határozza meg.945  

E cikk szerint a magánélet megsértésének megállapítása a kártérítéshez való jogot vonja 

maga után. A kár határozza meg a kártérítés mértékét. Ez az összeg nem változhat az 

elkövetett jogsértés súlyától függően, de a jogsértés súlyossága leggyakrabban felerősíti 

a károkat. Ezenfelül különféle bűncselekményi minősítések kapcsolódnak a magánélet 

védelméhez: mint például a birtokháborítás946, a levéltitok megsértése947, a szakmai titok 

megsértésének bűncselekménye stb.948 Ezenfelül a büntető törvénykönyv 226-1. cikke 

bünteti az ember magánéletének szándékos megsértését oly módon, hogy aki magánjel-

legű megbeszélést bármilyen módon kihallgat, rögzít vagy továbbít hozzájárulás nélkül, 

 
megsértését valósítja meg. Ebben a bírósági gyakorlat is segítséget nyújt. Mindazonáltal a bírók nem 

tesznek különbséget a magánélet és a magánélet intimitásának megsértése között. 
944  Magánélet és a magánélet intimitásának megsértése, büntetőjogi törvénysértésnek minősül. Meg-

szerzése, megőrzése bizonyos dokumentumoknak, információknak, ez a magánélet intimitásának 

megsértését valósítja meg. Ebben a bírósági gyakorlat is segítséget nyújt. Mindazonáltal a bírók nem 

tesznek különbséget a magánélet és a magánélet intimitásának megsértése között.   
945  „Mindenkinek joga van magánéletének tiszteletben tartásához.” Így a Code Civil 9. cikke alapján 

mindenkinek joga van tiltakozni a képük reprodukciója vagy a magánéletükkel kapcsolatos ész-

revételek terjesztése ellen. A „magánélet” jogi meghatározása nemlétező fogalom, azonban a 

bírósági gyakorlat körülhatárolta ennek a fogalomnak a körvonalait azáltal, hogy a magánélet 

beavatkozásainak tekintettek minden olyan információt, amely befolyásolja a személy magánéle-

tét, különösen például a szexuális kapcsolatok tárgykörében, miszerint mindenkinek joga van sza-

badon megszervezni szexuális életét. Mint ilyet, a homoszexualitással kapcsolatos információk a 

magánélet tiszteletben tartásának és a megkülönböztetésmentesség kereteit, az érzelmi é letet, 

amely egy személy érzelmi életébe való beavatkozást jelent (kapcsolat, válás, különválás stb.) 

Bírósági eljárás tárgyát képezheti a családi élet megsértése: beavatkozás a családi életbe, és külö-

nösen az olyan információk nyilvánosságra hozatala, mint a levelezés, lakcím, a nyaralási helyek, 

az anyaság, a PACS kapcsolatos információk. Ennélfogva a lakóhelyen egy személyt ábrázoló fény-

képek sérthetetlenek (otthonról nem is beszélve), továbbá a pénzügyi helyzettel kapcsolatos infor-

mációk is, az egyén és családja pénzügyi helyzetére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 

a magánélet védelme alá tartozik. Ezenfelül a személyes emlékek, az anekdoták és a titkok a ma-

gánélet területéhez tartoznak, csak az érintett személy dönthet közzétételéről. Az egészségügyi álla-

potról szóló információk úgyszintén. Az orvosi titoktartás minden egészségügyi szakemberre vonat-

kozik, és a betegek magánéletének tiszteletben tartása érdekében mérlegelési kötelezettség. Végül a 

politikai vagy vallási meggyőződések, amely az emberek politikai véleményével és a vallási néze-

teivel kapcsolatos titoktartási kötelezettség alá tartozik. Büntetőjogban például a közúti biztonság 

területén úgy ítélték meg, hogy a rendőri tisztviselők által a kamerához társított sebességmérő hasz-

nálatával történő sebességmérés nem jelenti a magánélet jogellenes megsértését. 
946  Büntető törvénykönyv 226-4. és 432-8. cikke. 
947  Büntető törvénykönyv 226-15. és 432-9. cikke. 
948  Büntető törvénykönyv 226-13. cikke és a CGI 11. cikke 2. albekezdése, az adófizetési könyv L. 103. cikke. 
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valamint képet rögzít vagy továbbít, amikor az érintett magánterületen tartózkodik, ezzel 

bűncselekményt követ el. Lehet mikrofon, magnó, magnószalag, kép, kamera, televíziós 

adókészülék által is megvalósítani a bűncselekményt. Annak a személynek, akinek a ké-

pét rögzítik, és továbbítják a képét, magánterületen kell tartózkodnia. A magánterület az 

olyan helyszín, amely senki számára nem nyitott, kivéve, ha azt a véglegesen vagy ide-

iglenesen a joggal rendelkező engedélyezi. 

A jogsértés elterjedésének korlátozására irányuló intézkedések (lefoglalás, letéti 

biztosítás, a vitatott részek kiküszöbölése, a közzététel, időszakos kényszerítő bírság 

stb.), az elszenvedett fél kárának megtérítése érdekében történik. Bűnügyi szempontból 

az alkalmazandó szankciók attól függnek, hogy a bűncselekmény természetes vagy jogi 

személy követte el. 

 

1.6. Adatvédelem és titokvédelem. Adatmenedzselés piaca, internet profilalkotási 
rendszer, felhasználói adatok rendszerezése 

A digitális korban a személyes adatok949 védelme a francia és az európai jog szerint 

szükséges eleme a magánélet tiszteletben tartásának. A személyes adatok védelme okán 

mindenkinek joga van a magánélet tiszteletben tartásához, amely alkalmazkodik az in-

ternet világához, a digitális kihívásokhoz, a hackelés, a nyomonkövethetőség és a mar-

keting korszakához. A gyakorlatban a legújabb technológiai újítások és webhelyek 

adatgyűjtést végeznek profilszerzési és marketing célokból. 

Az interneten ezek az információk a felhasználó szörfözéseiből származnak, vagy 

amikor kitölt egy űrlapot, tartalmat közzétesz az interneten, például fényképeket, videó-

kat, üzeneteket, megjegyzéseket vagy bármilyen más online tevékenységet. Számos szö-

veg nyújt nemzeti és európai szintű jogi keretet a személyes adatok gyűjtésére és felhasz-

nálására.950 Így az 1978. január 6-án, az „adatfeldolgozás és a szabadságok” néven ismert 

törvény alapján minden olyan polgár, akinek az adatait összegyűjtik, az alábbiakról rendel-

kezik: információhoz való jog, tiltakozási jog, hozzáférési jog, helyesbítési jog. Az elekt-

ronikus hírközlésről szóló, 2011. augusztus 24-i rendelet módosította az 1978. évi tör-

vényt. E rendelet értelmében a személyes adatok gyűjtéséhez a felhasználó hozzájárulá-

sára van szükség.951 

 
949  A személyes adatokat jogilag úgy határozzák meg, hogy „bármely olyan természetes személyre vo-

natkozó információ, amelyet közvetlenül vagy közvetetten azonosítanak (…) egy vagy több, rá jel-

lemző elemre való hivatkozással”. A személyes adatok tehát tartalmazzák a vezetéknevet, kereszt-

nevet, életkort, nemet, lakóhelyet, szabadidőt, fényképet, becenevet, telefonszámot, postai címet, e-

mail-címet, videót, információkat a napi életmódról, tartózkodási helyekről, utazásokról, tevékeny-

ségekről, kapcsolatokról és társadalmi körökről, amiben részt vett. 
950 Protection des données personnelles, EL Editions, 2019. 
951  A személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai irányelv képezi referenciaszövegként a személyes adatok 
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Ezenkívül a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával 

összefüggésben előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló, 2006. március 

15-i 2006/24 irányelv megsemmisítését követően az Európai Parlament képviselői be-

nyújtottak egy olyan új rendelkezéstervezetet, amely több jogot biztosítana952 az euró-

pai polgárok számára személyes adataik ellenőrzéséhez.953 A személyes adatok érték-

kel bírnak, két értelemben is: egyrészt anyagi szempontból, amennyiben a vállalatok 

komoly gazdasági érdeklődést mutatnak az adatok iránt. A lehető legrészletesebb adat-

bázisok felhasználásával a vállalatok nagyon pontosan meg tudják határozni a külön-

féle fogyasztók vásárlási magatartását, lehetővé téve számukra például a hirdetési stra-

tégia megcélzását és végrehajtását. Képesek nyomon követni az egyéni személyiségi 

profilokat, vagyis megismerik a jármű gyártmányát, amelyet egy adott személy vezet, 

az olvasott könyveket, a hallgatott zenét, az összeget, amelyet ruházkodásra, szállásra, 

biztosításra vagy nyaralásra költ, mi a kedvenc úticélja stb. Ily módon a fogyasztókat 

meghatározott kritériumok alapján különféle célcsoportokra lehet osztani. Természete-

sen ez az információgyűjtés általában anélkül történik, hogy a legtöbb embernek tudo-

mása lenne róla. Ezért nem meglepő, hogy a megkérdőjelezhető cselekedetek – akár 

visszaélések is – anélkül következnek be, hogy az áldozat reagálni tudna, mivel nem 

gyanít semmit. 954 Ugyanakkor nemcsak anyagi szempontból számítanak a személyes 

adatok értékes eszköznek, hanem fogalmi szempontból is, mivel elfogadhatatlan, hogy 

 
védelmének joganyagát. Ezen 95/46 európai irányelv célja a természetes személyek alapvető jogainak 

és szabadságainak, különösen a magánélethez való jognak a személyes adatok feldolgozása során tör-

ténő védelme, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos akadályok megszüntetése. Ezért létrehoz 

egy szabályozási keretet, amelynek célja az egyensúly megteremtése az egyének magánéletének magas 

szintű védelme és a személyes adatok szabad mozgása között az Európai Unióban. Ennek érdekében 

az irányelv szigorú korlátokat szab a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására, és felszólít az 

egyes tagállamokban az ilyen adatok védelméért felelős független nemzeti testület létrehozására.  
952  2014. május 13-án az Európai Unió Bírósága úgy határozott, hogy a Google felelős a személyes 

adatok keresési eredményeiben történő törléséért, a hivatkozások elvetéséért, még akkor is, ha ezek 

törvényesek és megjelennek a harmadik felek által közzétett weboldalakon. Ez az ítélet rögzíti a 

személyes adatok törlésének jogát az internetes keresőmotorokban, lehetővé téve az uniós tagálla-

mok internetfelhasználóinak, hogy az említett motorokat a személyes információkat tartalmazó web-

oldalak indexelésére kényszerítsék. A Google keresőmotorja a „www.google.com” webhelyen ke-

resztül indexeli a világ minden tájáról származó webhelyeket. 
953  Növeli a szabályokat megsértő vállalkozások (például keresőmotor, közösségi hálózat vagy felhőalapú 

szolgáltató) pénzbírságát, akár 100 millió euróig, vagy éves globális forgalmuk 5%-áig, a legmagasabb 

összegtől függően, továbbá létrehozza a személyes adatok internetes törlésének jogát. Arra kényszeríti 

a vállalatokat és a webhelyeket, hogy egyszerű nyelvezetben használják az adatvédelmi irányelvek 

szabályait. Megköveteli a keresőmotoroktól, a közösségi hálózatoktól vagy a felhőalapú szolgáltatók-

tól, hogy személyes adatokat dolgozzanak fel, hogy megszerezzék az érintett ingyenes és kifejezett 

hozzájárulását. Kötelezi a keresőgépeket, a szociális hálózatokat vagy a felhőalapú szolgáltatókat, ame-

lyekre az adminisztrációt illetően az ügyfeleikkel kapcsolatos információkérés tárgyát képezi, és tájé-

koztassák őket, valamint kérjenek előzetes engedélyt a nemzeti hatóságtól. 
954  Protection des données personnelles: quels sont vos droits?  
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a törvény tiszteletére épülő demokratikus társadalomban az embernek sincs még mini-

mális ellenőrzése sem a rá vonatkozó adatok felhasználása felett.955 

A személyes adatok vagy másnéven a DCP956 a francia jogban minden olyan infor-

máció, amely az adott természetes személy azonosítására vonatkozik, vagy amely alap-

ján közvetlenül vagy közvetetten azonosítható pl. azonosító szám, vagy egy vagy több 

tulajdonság alapján meghatározott elemek.957 A francia CNIL-hez hasonlóan manapság 

sok országban vannak személyes adatok védelmével foglalkozó hatóságok, amelyek 

gyakran független közigazgatási hatóságok (vagy azokkal egyenértékűek), amelyek fe-

lelnek a személyes adatok védelméhez való jog végrehajtásáért.958 Franciaországban a 

törvény kimondja, hogy „mindenkinek joga van dönteni és ellenőrizni a rá vonatkozó 

személyes adatok felhasználását”. Fontos továbbá kiemelni az európai GDPR rendele-

tet – amely a személyes adatok védelméről szól – és ami 2018. június 20-i törvénnyel 

át lett ültetve a nemzeti jogba. Ezenkívül ez a törvény további feladatokat ruház át a 

CNIL-re és növeli az ellenőrzés és a szankciók hatáskörét az adatvédelem területén.959 

A személyes adatok védelméhez való jogot megállapító különféle szövegekben alkal-

mazott meghatározások alapvetően nem különböznek egymástól, de változó részletes-

séggel bírnak. A 4. cikk az általános adatvédelmi rendeletben a személyes adatokat úgy 

határozza meg, mint „bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vo-

natkozó információ [...]; azonosítható természetes személynek tekinthető olyan termé-

szetes személy, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen olyan 

azonosítóra hivatkozva, mint például név, személyi szám, helymeghatározási adatok, 

 
955  Társadalmi rendünk fontos eleme az, hogy szabadon rendelkezzünk a ránk vonatkozó információkkal. 

Ennek az elvnek megfelelően mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy saját maga döntsön, milyen 

személyes információkat továbbíthat, kinek továbbíthatja, mikor és milyen összefüggésben. Az állami 

szolgálatokat és az egészségügyi hatóságokat bizonyos személyes adatok is érdeklik. E tekintetben 

megemlíthetjük a nemzetközi terrorizmus vagy a bűnözés elleni küzdelmet, szervezett erőfeszítéseket, 

de az egészségügyi költségek csökkentésére irányuló erőfeszítéseket is. Az egyszerűség kedvéért azt 

mondhatjuk, hogy az adatvédelem első célkitűzése az egyes személyek jogainak védelme kell, hogy 

legyen. Ez a feladat nem mindig egyszerű, mivel vannak olyan jogos érdekek, amelyek korlátozhatják 

ezt a jogot, például egy rendőrségi nyomozás során. Az adatvédelemnek garantálnia kell, hogy minden 

esetben tiszteletben tartják az arányosság elvét, azaz hogy az adatgyűjtés és feldolgozás a lehető leg-

kevesebb személyes adatot vonjon be, de soha nem többet, mint ami feltétlenül szükséges, emellett 

garantálnia kell az érintett jogait abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben ellenőrizze saját adatai-

nak feldolgozását, hogy szükség esetén tiltakozni tudjon ellene. Ezért feltétlenül szükséges, hogy min-

denki rákérdezzen a fájlkezelőktől, hogy milyen adatok vannak náluk rájuk vonatkozóan. Ebből a cél-

ból az adatvédelmi törvény hozzáférési jogot ír elő, amelyet a fájlkezelők igénybe vehetnek. 
956  „Données personelles” jelentése személyes adatok. 
957  Az adatokat különféle jogi eszközök védik, különösen az 1978. évi adatvédelmi törvény és az általános 

adatvédelmi rendelet vagy a GDPR (a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező) közösségi szintű 

védelem, valamint a 108. sz. az Európa Tanács személyes adatainak védelméről szóló jogi eszköze.  
958  Loi no.2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. 
959   Description du Règlement général sur la protection des données, Droit.fr – Référence juridique, 22 

juin 2018 (lire en ligne (archive), consulté le 22 juin 2018. 
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online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, pszichés, gazdasági, 

kulturális vagy társadalmi identitásukra jellemző elem”. Ez a meghatározás kissé rész-

letesebb, mint a 95/46/EK irányelv 2. cikkében szereplő meghatározás, amely ki-

mondta, hogy a személy azonosíthatóvá válik, különösen azonosító szám vagy egy, 

vagy több konkrét elem alapján fizikai, élettani, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

társadalmi identitása kapcsán.960 

A francia adatvédelmi törvény961 2. cikke szerint a személyes adatok „minden olyan 

információt tartalmaznak, amely azonosított természetes személyre vonatkozik, vagy 

amely közvetlenül vagy közvetetten azonosítható az azonosító szám vagy az egy vagy 

több konkrét elem alapján”. Hozzáteszi, hogy „annak meghatározása érdekében, hogy 

valamely személy azonosítható-e, meg kell vizsgálni az összes eszközt annak érdekében, 

hogy lehetővé tegye az azonosítását, amely rendelkezésre áll, vagy amelyhez az adat-

kezelő vagy bármely más személy hozzáférhet”.962 Az 1978. január 6-i eredeti számító-

gépes és szabadságjogi törvény inkább a „személyes információkra” hivatkozott, ame-

lyek „az érintett személy profiljának vagy személyiségének meghatározását” tartal-

mazzák (2. cikk), és „amelyek bármilyen formában megengedik közvetlenül vagy köz-

vetve természetes személyek azonosítását”. (4. cikk)963 Az Európa Tanács 108. egyez-

ménye a személyes adatokat a 2. cikkben határozza meg.964 A személyes adatok azon-

ban csak természetes személyeket érinthetnek, mivel a jogi személyekkel kapcsolatos 

információk nem védettek. Azonban az olyan fájlok, mint például a kereskedelmi és a 

cégnyilvántartás, sok személyes adatot tartalmaznak, ideértve a vezetőkkel kapcsolatos 

információkat is. Az utasnyilvántartási (PNR) adatok965 személyes adatok, amelyek az 

utazás minden részletére vonatkoznak az együtt utazó utasok számára.966  

 
960  Donnat F, 2018: 69. 
961  Loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. 
962 Az átültetés során a francia jogalkotó nem pontosan, de megismételte az 1995. évi irányelv feltételeit, 

amely a preambulum bekezdésében hozzáfűzi, hogy „annak megállapításához, hogy valamely személy 

azonosítható-e, meg kell vizsgálni az összes olyan eszközt, amely képes az adatkezelőnek vagy más 

személynek észszerűen végrehajtani az említett személy azonosítását”. 
963  Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
964  Bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Az adatoknak 

nem kell strukturálódniuk vagy akár adatbázisban is szerepelniük, hogy személyesek legyenek. Eze-

ket sem szabad szükségszerűen arra a személyre vonatkoztatni, akinek a birtokában van. Hasonló-

képpen, a formátum közömbös: lehet képek (fényképek, rajzok), videók (videómegfigyelő felvéte-

lek), hangok (hangminták), testrészek (ujjlenyomat, retina). 
965  Az Európai Parlament 2012 áprilisában jóváhagyta az európai légi utasokkal kapcsolatos informá-

ciók tárolását az amerikai hatóságok által. Az Európai Parlament 2016 áprilisában elfogadta az utas-

nyilvántartási adatállományról szóló EU-irányelvet. 
966  A CNIL és az európai társa, a G29 úgy ítéli meg, hogy ezen adatok államok közötti cseréje és felhasz-

nálása bizonyos számú problémát vet fel a magánélet védelme szempontjából, különösen az Egyesült 
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A biometrikus adatokra967 a francia jogszabályok alapján külön szabályozás vonat-

kozik, mégpedig a 2004. augusztus 6-i 2004-801. sz. adatvédelmi törvény 25. cikke, 

amely részletezi feldolgozásuk előzetes engedélyhez kötöttségét. A személyes adatok 

védelmére vonatkozó általános szabályok ezeket a „személyes adatok különleges kate-

góriáinak” [9. cikk (1) bekezdés] minősítik, amelyek feldolgozása elvben tilos. A sze-

mélyes adatokat időnként helytelenül „szenzitív adatoknak” nevezik, szemben a nem 

azonosító adatokkal, ami összetévesztést okoz a „személyes adatok különleges kategó-

riáival”, amelyeket általában „szenzitív adatoknak” hívnak. Ezek személyes adatok, 

„amelyek közvetlenül vagy közvetve felfedik a faji vagy etnikai származást, a politikai, 

filozófiai vagy vallási véleményeket vagy az egyének szakszervezeti tagságát, vagy ame-

lyek egészségre vagy szexuális életre vonatkoznak ezek közül”.968 A rendelet kiegészíti 

a „genetikai adatok” fogalmát és a „biometrikus adatokat a természetes személyek egy-

értelmű azonosítása céljából” meghatározást használja (9. szakasz).969  

A titoktartás, az intimitás és a magánélet nemcsak az egyén sajátos karakterétől függ, 

hanem más kontextusba kerülnek, és ezért kollektív konzultáció tárgyát képezik.970  

Az anonimizálási folyamatnak alávetett adatok nem tekinthetők személyes adatoknak. 

Hasonlóképpen ezek a rendeletek nem vonatkoznak a névtelen információk feldolgozá-

sára, melyek többek között statisztikai vagy kutatási célokra használhatóak.971 Másrészt 

a személyes adatok gyűjtése – még ha azokat azonnal névtelenné teszik is – továbbra is 

az adatvédelem alapelveinek hatálya alá tartozó adatok feldolgozása marad. Néhány ku-

tató azonban megkérdőjelezi az anonimizációs technikák hatékonyságát.  

 
Államokkal, beleértve, hogy az amerikai jogszabályok kevésbé védik ezeket az adatokat, mint az Eu-

rópai Unió jogszabályai. Az Európai Tanács 2007. novemberi kerethatározatáról szóló véleményében, 

amely beépítette a PNR-adatok cseréjéről szóló, 2007. júliusi EU–USA megállapodás számos rendel-

kezését, a G29 kijelentette: A PNR-rendszer nem vezethet valamennyi utas általános megfigyeléséhez.  
967  Az orvosi adatokat, különösen, ha személyesek, a 95/46/EK irányelv és az adatvédelmi törvény „szen-

zitív adatoknak” tekintik. Kizárólag bizonyos esetekben gyűjthetők be, a törvény által előírtak szerint, 

például egy kórházi beteg számítógépes orvosi aktája esetén. A biometria „olyan azonosítási technoló-

giát jelöl, amely egy morfológiai vagy viselkedési tulajdonságnak digitális lenyomattá történő átalakí-

tásából áll. Célja, hogy igazolja az ember egyediségét a testének megváltoztathatatlan és ellenőrizhe-

tetlen része mérés alapján.” A 2016/679 rendelet azokat úgy határozza meg, mint „egy természetes 

személy fizikai, fiziológiai vagy magatartási tulajdonságaira vonatkozó, speciális műszaki feldolgozás-

ból származó személyes adatok, amelyek lehetővé teszik vagy megerősítik személyük egyedi azonosítá-

sát, például arcképeket vagy ujjlenyomatadatok”. A használathoz a kérdéses jellemzőknek meg kell 

felelniük bizonyos halmozott követelményeknek: egyedinek, univerzálisnak, állandónak és mérhető-

nek kell lenniük. A test azon jellemzői, amelyeket egy biometrikus azonosító vagy hitelesítő eszköz 

felhasználhat, különösen az ujjlenyomat, a kéz körvonala, a retina, az írisz és az ujj vénás hálózatának 

elemzése, kéz vagy arc, arcgeometria, a DNS-ig. A regisztráció során e jellemzőkből kinyert minden 

biometrikus adat személyes adat.  
968  A módosított adatvédelmi törvény 8. cikke. 
969  Debet, 2015: 1095. 
970  Casilli, 2010: 54–59. 
971  Yves-Alexandre de Montjoye, 2013. 
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A személyes adatok azonban információkat szolgáltatnak különösen az érintett sze-

mélyek személyazonosságáról, viselkedéséről, szokásairól és preferenciáiról, felhasz-

nálásuk ellentétes a magán- és családi élet tiszteletben tartásának az európai egyezmény 

által védett jogával.972 Bizonyos esetekben az adatvédelmi törvény által érintett szemé-

lyek számára biztosított jogok gyakorlása ellentmondásokhoz vezet más alapvető sza-

badságokkal, például a véleménynyilvánítás szabadságával vagy az információhoz való 

joggal, különösen a „felejtéshez” való jog érvényesítésével.973 Ha a személyes adatok 

kiszivárogtatásával külső személyek kalózkodnak, akkor előfordul, hogy ezek önként 

is vállalkoznak erre, és ezzel veszélybe sodorják a felhasználókat.974  

Az adatvédelmi törvény előírja az adatkezelő számára, hogy tiszteletben tartsák a kö-

vetkező elveket: a gyűjtés és a feldolgozás jogszerűségét, a célkorlátozást, amelynek ki-

fejezettnek és legitimnek kell lennie, a cél szempontjából összegyűjtött adatok minimali-

zálását, az adatok pontosságát, a tárolási idő korlátozását a célok eléréséhez szükséges 

időre, az adatbiztonságot és a titoktartást. Az érintetteknek joguk van információhoz, az 

adatok helyesbítéséhez vagy akár az adatok törléséhez (más néven „elfelejtéshez való 

joghoz” vagy „megtagadáshoz”), az adatkezelés ellen vagy korlátozásához, és a rende-

lettel az adatok hordozhatóságának követelésére vonatkozó joghoz.975 A gyűjtési mód-

szerek különösen változnak a digitális technológiákkal. Ezek a módszerek az információ 

gyűjtésén alapulhatnak az egyének önként kitöltött formanyomtatványon keresztül a nyo-

mok rögzítéséig (böngészési szokások, a kapcsolat címének földrajzi elhelyezkedése, 

megkeresett helyek, az egyénekkel létesített kapcsolatok vagy hálózatok stb.)976  

 
972  Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelme [8. cikk (1) bekezdés], az Európai Alapjogi 

Charta (7. cikk) és a Code Civil (9. cikk).  
973 Ochoa N., Le droit des données personnelles, une police administrative spéciale, thèse, 2014, Paris 

1, disponible en suivant le lien.  
974  A Google azonban egyértelművé teszi használati feltételeit: „Automatizált rendszereink elemezik az 

Ön tartalmát (beleértve az e-maileket) annak érdekében, hogy felajánlja (...) Ezt az elemzést tartalom 

küldésére, fogadására és tárolására végezzük.” Ha senki sem vitatja e fellépés érdemeit, ez a hír kiemeli 

a Google által folytatott csereprogramok hatalmas ellenőrzését. Ez a módszer ellentétes a CNIL 29. 

cikkével, amely kimondja, hogy: „A személyes adatok biztonsághoz való hozzáférése nem elfogadható 

demokratikus társadalomban, mivel ez feltétel nélküli. Az illetékes nemzeti hatóságok általi adatmeg-

őrzést, hozzáférést és felhasználást arra kell korlátozni, amely feltétlenül szükséges és arányos a de-

mokratikus társadalomban. Jelentős és hatékony garanciákkal kell számolniuk.” 2014. augusztusában 

egy Gmail-felhasználót jelentettek a helyi hatóságoknak egy gyermekpornográfia fotó e-mail-mellék-

letként történő elküldését követően. 
975  Az Informatikai és Szabadságjogok Nemzeti Bizottsága az adatvédelmi törvény alkalmazásáért és az 

egyének jogainak tiszteletben tartásáért felelős független közigazgatási hatóság. Ennek érdekében tá-

mogatja az adatkezelőket, tájékoztatja az érintetteket jogaikról, fogadja és kivizsgálja azokat a pana-

szokat, amelyek szankciókhoz vezethetnek.  
976  Rochelandet, 2010: 70. 
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A kizsákmányolási módokat maguk az egyének végezhetik el, információkereséssel, 

egy keresőmotor segítségével vagy az online közösségi hálózatokon, vagy egyéb társa-

dalmi szervezeteken keresztül: célzott marketing, bejelentés – lakosság az állam részéről, 

kéretlen kereskedelmi e-mailek (spam) tömeges küldése stb.  

Az internetes (Google, Amazon) és a szociális hálózatok (Facebook, Twitter) fő sze-

replőinek gazdasági modellje nagyrészt a felhasználók személyes adatainak kiaknázására 

épül. Pierre Bellanger 2014-ben egy „tulajdonjog” létrehozását javasolta:977 a digitális 

nyomkövetést a hálózatokon. Ez a jog azt feltételezi, hogy az európai állampolgároktól 

származó adatgyűjtésre vagy feldolgozásra az európai jog vonatkozik, ezen túlmenően 

ezen adatoknak az Unión kívüli kivitele adóköteles lenne ún. „dataxe” vonatkozna rájuk.  

Személyes adatok megsértése például a személyes adatok megosztása és kiszivárog-

tatása, ami az adatbiztonság és a titoktartás megsértését978 jelenti. 

Ez súlyos következményekkel járhat az érintett személyekre.979 A személyes adatok 

törlésének joga az interneten, a lemondáshoz való jog és a digitális „felejtés” közötti kü-

lönbség, a személyes adatok interneten történő törlésének joga abszolút jellege mai napig 

vitatott. A személyes adatok törlésének joga az interneten határterület a lemondáshoz 

való jog és a digitális „felejtés” között. A magánélet tiszteletben tartásának joga az inter-

 
977 Bellanger, 2014: 50–55. 
978  Ezek azonban gyakoriak, ilyenek például: dropbox esetében a fájlok és dokumentumok online tárolására 

szolgáló webhelyen 68 millió jelszót és felhasználói azonosítót loptak 2016-ban. A biztonsági megsértés-

ről 2012-ben számoltak be. A Myspace esetében több száz millió számla, beleértve 427 millió jelszót, 

került értékesítésre egy olyan oldalon, amely a lopott adatok elrejtésére szakosodott. A LinkedInen több 

mint száz millió azonosító és jelszó került forgalomba online 2016-ban. Az Ebay-en 2014-ben február 

vége és március eleje között megsértették a társaság egyik adatbázisát, és ellopták a nem pénzügyi ügyfe-

lekre vonatkozó információkat. Az adatok megsértése után a vállalat 145 millió felhasználót kért a jelsza-

vak megváltoztatására. A Domino’s Pizza jogeset kapcsán, mivel elutasították a 30 000 euró váltságdíjat, 

2014 novemberében körülbelül 650 000 francia és belga vásárló adatait és jelszavait nyilvánosságra hoz-

ták. Az Európai Központi Bank (EKB) 2014-ben internetes támadás áldozata lett. Bejelentették, hogy 20 

000 e-mail-címet, valamint a kapcsolódó levelezési címeket és telefonszámokat loptak el. Ezeket az ada-

tokat titkosítás nélkül mentették, ellentétben az azonos adatbázisban tárolt egyéb információkkal. 

Az ORANGE, francia telefonszolgáltató 2014. május 6-án elismerte az új személyes adatok eltulajdoní-

tását 1,3 millió ügyféltől és potenciális ügyféltől, három hónappal az őket majdnem 800 000 személyt 

érintő internetes betolakodást követően. Az április 18-án észlelt betolakodás következtében ellopták a ve-

zetékneveket, utóneveket, és értesítésükkor az e-mail-címet, a mobil- és vezetékes számokat, valamint a 

felhasználók születési idejét. Ezt követően a cég vállalta, hogy figyelmezteti az érintett felhasználókat az 

adathalász kockázatának korlátozására, hamis e-mailek küldésére, hogy ellopják a címzettek adatait. A 

Facebook közösségi hálózat megosztotta felhasználói adatait 60 okostelefon-gyártóval: barátságra, csa-

ládi állapotra, politikai véleményekre, valamint az eseményben való részvételre vonatkozóan anélkül, 

hogy erről a felhasználók tudtak volna. Az 540 millió Facebook-felhasználót érintő személyes adatok 

szivárgását 2019. április 4-én hozták nyilvánosságra. Ugyanazon év decemberében egy másik információ 

szivárogtatás 267 millió felhasználóját érintette. 
979  Pierre Rimbert, Données personnelles, une affaire politique: Se réapproprier une ressource d’utilité 

publique », Le Monde diplomatique, septembre 2016.  
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neten közzétett személyes tartalmakra is kiterjed. Ezt nevezik a személyes adatok védel-

mének. A személyes adatokhoz való jog modern párja a magánélethez való jog az inter-

neten.980 Abban az esetben, ha az említett keresőmotort üzemeltető társaság megtagadja 

a kérdéses kapcsolatok feltárását, az érdekelt félnek két független jogorvoslati lehetősége 

van.981 Ezenkívül a büntetőeljárásokkal kapcsolatos személyes adatok törlésére vonat-

kozó joggal kapcsolatban az Államtanács úgy véli, hogy még ha hivatkozásuk is jogszerű, 

a keresőmotor üzemeltetője mindazonáltal köteles az eredmények listáját elrendezni an-

nak érdekében, hogy először megjelenjen legalább egy link, amely a frissített informá-

ciókat tartalmazó weboldalhoz vezet. Valójában a régi tényekkel és a jó hírnév nélküli 

egyénnel kapcsolatos kapcsolatok fenntartása nem tekinthető szigorúan szükségesnek 

a nyilvánosság tájékoztatása szempontjából.982  

 
980  2019. december 6-án az Államtanács számos határozatot hozott, amelyek megállapítják az online „fe-

lejtéshez való jog” szabályait. Meghatározásra kerültek azok a feltételek, amelyek mellett tiszteletben 

kell tartani a személyes adatok interneten való eltüntetésének jogát. A személyes adatok három kate-

góriáját érinti a hivatkozás visszavonása: az egészségre, a szexuális életre vagy a szexuális irányult-

ságra, a faji vagy etnikai származásra, a politikai véleményekre, a vallási vagy filozófiai meggyőző-

désre, a szakszervezeti tagságra stb., második csoport a kapcsolódó szenzitív adatok (bírósági eljárá-

sokkal vagy büntetőítélettel kapcsolatos személyes bűnügyi adatok), végül a harmadik csoport a sze-

mélyes adatok, amelyek anélkül, hogy szenzitív adatok lennének és mind a magánélettel kapcsolatosak. 

Az első két adatkategória vonatkozásában a Google nem érvényes módon tagadhatja meg a hivatkozás 

megszüntetése iránti kérelem kielégítését, kivéve, ha feltétlenül szükséges hozzáférni a kérelmező ne-

vére vonatkozó keresés során kapott szenzitív vagy bűnügyi adatokhoz a nyilvánosság számára. A har-

madik adatkategóriát illetően az elhalasztás iránti kérelem elutasítása egyszerűen igazolható azzal, 

hogy a nyilvánosság túlnyomórészt érdekli a szóban forgó információhoz való hozzáférés. A kérdéses 

személyes adatok jellemzőin kívül a figyelembeveendő paraméterek között szerepel a kérelmező tár-

sadalmi szerepe (jó hírneve, társadalmi szerepvállalása), valamint az adatok előállításának körülményei 

nyilvános (például ha az érdekelt fél ezt az információt nyilvánosságra hozta), és egyébként hozzáfér-

hető marad. 
981  Úgy tűnik, hogy bármely érdekelt fél igénybe veheti a bíróságot és/vagy az adatfeldolgozás és a sza-

badságjogok nemzeti bizottságát (CNIL) úgy, hogy utasítja az említett keresőmotor üzemeltető társa-

ságát, hogy folytassa a vitatott tartalom elhalasztását. Ha a CNIL elutasítja a kérelmet, az érdekelt fél 

ezt a döntést közvetlenül az Államtanács előtt megtámadhatja. Az Államtanács meghatározta azokat 

az elveket, amelyeket a CNIL-nek az adott helyzethez megfelelően tiszteletben kell tartania. Az Ál-

lamtanács valóban tisztázta, hogy a lemondás joga nem abszolút. Így a CNIL elutasíthatja a hivatkozás 

megszüntetésére irányuló kérelem kielégítését, ha az információszabadsághoz való jog elsőbbséget él-

vez a kérelmező magánélethez való jogával szemben.  
982 Az Államtanács 2019. december 6-i határozataiból kitűnik a felejtés jogának alábbi szabályai, amely 

alapján az egyénnek joga van az egyén nevével társított hivatkozás töröltetésére, a személyes adatokat 

tartalmazó weboldalon. A bíró dönthet úgy is, hogy figyelembe veszi a körülményeket és a döntésének 

napján alkalmazandó jogot. Az interneten való „felejtés” joga nem abszolút. Egyensúlyt kell találni a 

kérelmező magánélethez való joga és a nyilvánosság információhoz való joga között. A két alapvető 

szabadság közötti mérlegelés a személyes adatok jellegétől függ. Meghatározás céljából a cenzúrának, 

a CNIL-nek, vagy a bíróknak, három fő paramétert kell figyelembe venniük: a) a kérdéses személyes 

adatok jellemzőit b) a hivatkozásuk következményeit, és 3) a kérelmező társadalmi szerepét. Ez utóbbi 

a kérelmező jó hírneve, a közéletben és a társadalomban betöltött szerepe.  
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2. A bírósági ítélkezési gyakorlat 

A Code Civil 9. cikke meghatározza: „a bírók a felmerült kár megtérítésének sérelme 

nélkül bármilyen intézkedést – például elfogást, lefoglalást és egyéb intézkedéseket – 

előírhatnak, amelyek megakadályozzák vagy véget vetnek a magánélet megsértésének; 

ezeket az intézkedéseket vészhelyzet esetén ideiglenes eljárásban is el lehet rendelni.”  

E cikk alapján megkülönböztethetjük egyrészt a személyiségi jogok megsértésének meg-

akadályozására vagy megszüntetésére irányuló intézkedéseket, másrészt pedig az okozott 

kár helyrehozását célzó intézkedéseket. Számos intézkedés létezik a jogok megsértésé-

nek megakadályozására vagy megállítására. Példa erre a lefoglalás, az átvétel, az ideig-

lenes vagy a végleges tilalmi intézkedések stb. A véleménynyilvánítás szabadságának 

korlátozásaként ezeknek a különféle intézkedéseknek meg kell felelniük az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye 11. cikkének.983 A megtérítéssel kapcsolatos intézkedések lehetnek 

egyenértékűek (kártérítés), vagy természetbeni formában, amely például bírósági sajtó-

közlemény közzétételének alakjában jelenik meg (az ítélet megállapításával). Az eljáró 

bíró hatáskörrel rendelkezik a személyiségi jogokkal kapcsolatos viták rendezésére is.  

A közigazgatási bírónak ritkán van lehetősége arra, hogy döntsön a személyiségi jogok 

megsértéséről.984 A francia polgári jogban a tények bizonyítása – például annak a bizo-

nyítása, hogy egy üzenetet elküldtek vagy megkapták, vagy weboldalt közzétettek – eltér 

az okiratok hitelességének bizonyításától. A francia kereskedelmi jog nem ismeri a 

megkülönböztetést a tények és az okiratok között. Az okiratok elkészítésével kapcsola-

tos nehézségek arra késztették a kormányzatot, hogy a kereskedelmi ügyletek terén libe-

ralizálja a szerződések bizonyításának szabályait. Így a szerződő felek számára széles 

manőverezési terület áll rendelkezésre, a szerződés bármilyen jogi eszközzel bizonyít-

ható, hasonlóan a tények polgári jogi bizonyításához. Az írásos számítógépes dokumen-

tumok betölthetik a pénztárnapló és mérlegkönyv funkcióját. Ebben az esetben egyértel-

műen azonosíthatóaknak, sorszámmal és dátummal ellátottaknak kell lenniük.985  

 

2.1. Egyéb államspecifikus szabályozás és megoldások 

Másképp alakulnak a szabályok a közösségimédia-szolgáltatásokkal kapcsolatban a francia 

választási kampányok idején. „Sans papier” szereplők, a közösségimédia-szolgáltatók telje-

sen alkalmasak és nyitottak a választási kampányok lebonyolítására. Természetesen nem el-

hanyagolható a hamis tájékoztatás megosztásának esetköre sem. Persze nem egyszerű azo-

nosítani a fizetős tartalmakat, ahogy a blokkoló mechanizmusokat sem. Itt sem beszélhetünk 

 
983  De meg kell jegyezni, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a szükségesség fogalma magában 

foglalja ezt az arányosság gondolatát. Valójában úgy ítéli meg, hogy „a szükségszerűség fogalma beavat-

kozást jelent egy sürgető társadalmi szükségleten alapuló és különösen arányos a kitűzött legitim céllal”. 
984  A Nantes ügyben hozott ítélet mind a közigazgatási bíró ezen a területen történő joghatóságát, mind 

az anyagi jogi szabályok alkalmazását szem előtt tartotta. 
985 Hance, 1997: 202–210. 
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a lehetőségek egyenlőségéről a jelöltek esetén, ha meg kell különböztetni az írott sajtót és a 

közösségi média eszközeit. 

Egyre gyakoribbak a pornográf tartalmú bosszú témájú jogesetek, amelyeket a ma-

gánélet tiszteletben tartásának joga szankcionál. 

A bosszú vagy a pornográf bosszú (más néven „bosszú pornó”) a szexuális tartalom 

bosszúként986 harmadik fél számára történő terjesztéséből áll. 987 

Másik érdekes igen aktuális téma: a közösségi hálózatokban elkövetett sértések 

nyilvános vagy magánjellegének határai. Ha például a kommenteket egy Facebook-

profilon keresztül terjesztik, nyilvános adatnak számít vagy magántulajdonnak? 2012. 

április 10-én a fellebbviteli bíróság megállapította, hogy a közösségi hálózatokon elter-

jedt megjegyzések, kommentek, „ha csak az érdekelt fél által jóváhagyott személyek 

számára elérhetőek, és nagyon korlátozott számban”, akkor ezek nem nyilvános ada-

tok, hanem magántulajdonban vannak.988 Az internet és a szociális hálózatok megjele-

nése új problémákat vet fel. De a semmítőszéki bíróknak először kellett dönteniük a 

 
986  A Bobigny Törvényszék 2018. november 20-án úgy ítélte meg, hogy a bensőséges fényképek és a har-

madik felekkel folytatott magánbeszélgetés terjesztésének határt szabnak a polgári jogi szankciók a ma-

gánélet tiszteletben tartásának joga alapján. Valójában befolyásolják a sértett társadalmi megítélését és 

szükség esetén meg kell téríteni az abból következő nem vagyoni károkat. Jelen jogesetben egy házassá-

gon kívüli kapcsolat során egy férfi üzeneteket és fényképeket küldött. Az exbarátnő bosszút akart állni 

azért, mert a kapcsolatnak vége lett, az üzeneteket és képeket elküldte a megcsalt feleségnek.  Ezért a 

felperes beidéztette volt feleségét, hogy jelenjen meg a bíró előtt az eljárásban, annak érdekében, hogy 

megítéljék a közzététel megszüntetését és a nem vagyoni kár megfizetésre kötelezzék a jogsértőt. Valójá-

ban a Code Civil 9. cikke szerint mindenkinek joga van magánéletének tiszteletben tartásához. Ezen az 

alapon lehetséges a kártérítés kérése a magánélet tiszteletben tartásának és a képhez való jog megsértésé-

nek következményeként. Ezenkívül a bíró bármilyen intézkedést elrendelhet, például bizonyítékátadást, 

lefoglalást és hasonlókat a magánélet megsértésének megakadályozására vagy megállítására. A bíró 

mindazonáltal megállapította a jogsértést, de megjegyezte, hogy a házasságon kívüli kapcsolat már az 

üzenetek elküldése előtt ismert volt, és különösen a feleség tudott róla, tehát az említett üzenetek és fény-

képek küldése által okozott kár csökkent. Ebből a döntésből következik, hogy a Code Civil 9. cikke lehe-

tővé teszi a bosszúálló pornográf tartalmú cselekmény áldozatának bírósághoz fordulását, a magánélet 

megsértőjének polgári szankcionálását, még akkor is, ha ez magában foglalja házasságtörő férj szeretője 

elleni eljárást. Az a tény, hogy a vitatott tartalom az utóbbi magánbeszélgetésből származik, nem tette 

lehetővé, hogy utóbbi igénybe vegye bármilyen terjesztési szabadságát. Valójában nem létezik érvényes 

hozzájárulás a fényképek vagy videók nyilvános terjesztéséhez azáltal, hogy csak e-mailt, üzenetet vagy 

SMS-t küldenek. Hasonlóképpen, a pusztán fényképezés nem jelenti azt, hogy a személy beleegyezik 

abba, hogy a képeket harmadik felek számára terjesszék. Végül ki kell emelni azt is, hogy a büntető tör-

vénykönyv szankcionálja, hogy a szexuális jellegű szavakkal vagy képekkel kapcsolatos minden felvételt 

vagy dokumentumot a nyilvánosság vagy harmadik fél figyelmének felhívására használják. Így a büntető 

törvénykönyv külön bűncselekményt is előír a bosszúálló pornócselekmények büntetésére. A maximáli-

san kiszabott büntetések két év börtönbüntetést és 60 000 euró pénzbírságot jelentenek. 
987   Rozenfeld, 2015: 60–65. 
988  Cass. Civ. I., 10 avril 2013, no, 11-19.530. 
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társadalmi hálózatokban, például az MSN és a Facebookban elterjedt visszaélésszerű 

megjegyzések nyilvános jellegének kérdéséről.989  

 

Zárszó 

Az internetes kommunikáció és a közösségi média a jogtudomány viszonylag új vizs-

gálati területe. Az internettudománynak a kommunikáció és média területét vizsgáló 

fókusza a hálózati környezetben történő információlétrehozást, továbbítást, kódolást és 

dekódolást, információfeldolgozást és megőrzést állítja a középpontba.990 A kommuni-

kációtudomány meghatározása kapcsán Denis McQuil azt írja, hogy a technikai fejlő-

dés olyan nehézségeket idézett elő, melyek gyakorlatilag „elmosták a határvonalat a 

nyilvános és a magánkommunikáció, valamint a tömmegkommunikció és a személy-

közi kommunikáció között”.991 Az internet vagy világháló által lehetővé tett kommu-

nikáció egy jelentős része magántermészetű közlések cseréje, amelyre a benne résztve-

vők létszámától függetlenül a zártság és a részvétel elhatározásának autonómiája jel-

lemző. Az állam és a jog ezen a területen elsősorban csak, mint a kommunikáció za-

vartalanságának biztosítója, az adat és titokvédelem garantálója kaphat szerepet, aktí-

vabb szerepvállalása kifejezetten káros volna.992  

A közösségimédia-platformok életünk egyre több szegmensébe, ezzel párhuzamo-

san pedig egyre több piacra törnek be. Napjainkban már minden korosztály tagjai jelen 

vannak a legnépszerűbb közösségi oldalakon. Sokan osztják meg gondolataikat, képe-

iket nyaralásukról, házi kedvenceikről. A közösségi média használói azonban nem is 

sejtik, hogy egy feltöltött, kompromittáló fotóval jogszabálysértést követhetnek el azzal 

szemben, aki nem járult hozzá a közzétételéhez. A közösségi média használatával egyre 

elterjedtebbé váltak a személyiségi jogsértések. Az internetes szokások átalakulásával 

mindennapjaink részévé vált a közösségi oldalalakon való kommentelés, fényképmeg-

osztás, vagy épp levelezés. Ezeknek a hétköznapi cselekvéseknek ugyanúgy lehetnek 

jogi következményei, mint a mindennapi életben. A bírósági gyakorlatban felmerült 

esetek többsége szerint leggyakrabban a személyes adatok védelméhez való jogot, a 

 
989  Valójában a véleménynyilvánítás szabadsága alkotmányos értékű elv.  A nyilvános sértést az 1881. 

július 29-i sajtószabadságról szóló törvény 29. cikkének (2) bekezdése írta elő.  A szociális hálózati 

webhelyek, például a Facebook és az MSN tagjai választásuk során és nagyon kis számban képesek 

érdeklődésre számot tartó közösséget létrehozni. Fontos megállapítás, hogy a kiválasztott „barátok” 

vagy „kapcsolattartók” számára elérhető webhelyeken közzétett megjegyzések, kommentek nem 

nyilvánosak, hanem privát jellegűek. Az érdekközösség fogalmát úgy definiálhatjuk, mint olyan 

embercsoportot, amelyet összetartozás, törekvések, közös célok vagy baráti, vagy társadalmi rokon-

ságok kötnek össze. Annak ellenére, hogy a semmítőszéki bírók úgy ítélték meg, hogy a Facebook 

„barátok” és az MSN „kapcsolattartók” között érdekközösség áll fenn azáltal, hogy a profiltulajdo-

nos általi kiválasztásuk egyszerű, és a nagyon korlátozott számú csoportról van szó. 
990  Szűts, 2018: 41. 
991  McQuil, 2015: 18. 
992  Székely, 2007: 349. 
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képmáshoz való jogot, az emberi méltóság, a becsület és a jó hírnév jogát sértik meg a 

közösségi oldalakon. A közösségi oldalakon való megnyilvánulásaink során érdemes 

tehát azok lehetséges jogi vonzatát is szem előtt tartani. A francia jogban a személyi 

viszonyok szabályozása körében kiemelt jelentősége van a személyiségvédelemnek, 

mivel a modern társadalmak jogrendszerének fontos célkitűzése az emberi személyiség 

biztosítása és védelme. A közösségi média lassan az egyik legjobb fórummá forrja ki 

magát a személyiségi jog megsértéséhez, hiszen számos, a fent említett módokon lehe-

tőség nyílik a jogsértés megvalósítására. Az internet, különösen a közösségi oldalak az 

emberi kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásai mellett számos veszélyt is rejtenek. 
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A közösségi média személyiségvédelemmel összefüggő kihívásai és szabályozása  

a Szlovák Köztársaságban 
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Bevezetés 

„A világ viharos gyorsasággal digitalizálódik, a 2010 után született gyerekeket már 

alfa generációnak nevezik, ők hamarabb tudnak okos-telefont használni, mint beszélni. 

Üzeneteket, egyéb nyilatkozatokat szinte kizárólag elektronikus formában készítenek és 

küldenek, a papír alapú kommunikáció rohamléptekben veszíti el jelentőségét.”993  

A digitális átalakulást az EU is gyorsítja, mert a digitális fejlődésben látja a növekedés 

egyik kulcsát. Az Európa 2020 Stratégiának részét képezi az Európai Digitális Menet-

rend, Európai Bizottság 2015-ben fogadta el az Európai Digitális Egységes Piaci Stra-

tégiáról szóló közleményt, a közelmúltban pedig Európa digitális jövőjének megterve-

zésére adott ki közleményt.994 A közelmény azt a közismert tényt hangsúlyozza, hogy 

napjainkban egy, az ipari forradaloméhoz hasonló változáson megyünk keresztül, 

amely során mindennapi életünk gyökeresen változik meg a digitális technológiák által. 

Az internethasználat globális és egyéni szinten egyaránt szerves részét képezi az emberi 

életnek, azzal szervesen összefonódott. Az egyik jellemző funkciója az, hogy kapcso-

lattartási, információszerzési, véleménynyilvánítási fórumaként szolgál. Az internet 

mára egy új „kulturális helyszínné” vált, amely az egyének politikai, családi és szakmai 

megnyilvánulásai színtereként szolgál.995 A természetes személyek a véleménynyilvá-

 
  Barta Judit: habil, tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Civilisztikai Tudományok Intézete, Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék. 
  Čerticky Mário: egyetemi tanársegéd. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai 

Tudományok Intézete, Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék. 
993  Barta, 2019: 13. 
994  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók bizottságának, Európa digitális jövőjének megtervezése, COM/2020/67 

final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=158618 0691538&uri=CELEX:52020 

DC0067 (2020. 05. 31.). 
995  Husovec, 2014: 31. 
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nításukat az interneten keresztül, ezen belül nagyon gyakran a közösségi média külön-

böző felületein gyakorolják. A világháló segítségével szinte bárkivel és bármiről dis-

kurzust folytathatunk, ez az eredője annak, hogy a véleménynyilvánítás, az adatok, 

információk közreadásának ilyetén szabadsága olykor a szolgáltatás igénybe vevői ré-

széről személyiségi jogsértést valósít meg. Ezt megkönnyíti az anonimitás vagy pszeu-

donimitás lehetősége (pl. hamis oldalak létrehozása), amely a jogsértő személyének 

beazonosítását, így az igény érvényesítését megnehezítik, sőt gyakran ellehetetleníti.996 

Az Eurostat 2018-as statisztikai adatai alapján a Szlovák Köztársaság háztartásainak 

81%-a rendelkezett internet-hozzáféréssel, amely a 2013-as adatokhoz képest 3%-os 

növekedést jelent, az ezredfordulóhoz képest pedig kilencszer több.997 Az internethasz-

nálók száma az európai uniós átlagtól, csupán 8%-kal marad el.998 A közösségi média 

használatát tekintve a szlovák lakosság internethasználóinak közel 60%-a használta va-

lamelyik közösségi média felületét, amely az európai uniós átlaggal (56%) korrelál.999 

A Digital Conzoomer 2018-ban elvégzett felmérése szerint a szlovák lakosság 99%-a 

napi szinten használja az internetet különböző célokból, amelyek között első helyen az 

információszerzés, második helyen a kapcsolattartás, míg a munkavégzés csupán a ne-

gyedik helyen szerepel. Érdekes adat, hogy a szlovák lakosság több mint a fele (több 

mint 2,5 millió lakos) használja valamelyik közösségi médiát, amelynek kor szerinti 

összetétele teljesen vegyes.1000 

Jelen tanulmány a személyiségvédelemre fókuszál, ezen belül azokra a jogsérté-

sekre, amelyeket digitális tartalmak segítségével követnek el, mindezt kifejezetten a 

Szlovák Köztársaság jogi szabályozása szempontjából vizsgáljuk. Meg kell említeni, 

hogy gyakran a véleménynyilvánítás joga ütközik más személyek személyiségi jogai-

val, így erre is szükségesnek láttuk kitérni. A tanulmány első pontjában a digitális szol-

gáltatások nyújtásának, ezen belül a közösségimédia-szolgáltatás legfontosabb szlovák 

szabályait vázoljuk fel. A második pontban megvizsgáljuk a véleménynyilvánítás sza-

badságának jogát a személyiségi jogvédelem szemüvegén keresztül. A harmadik pont-

ban a közösségi média használata szempontjából jelentőséggel bíró személyiségi jogo-

kat, illetve azok védelmét vizsgáljuk meg. A negyedik pontban a közszereplők eltérő 

 
996  Čentík, 2018. 
997  A 2000-es években a szlovák lakosság 9%-a használta az internetet. Vö. https://strategie.hnon-

line.sk/marketing/1849458-85-percent-slovakov-je-na-internete-26-percent-z-nich-veri-internetu-

viac-ako-rodine (2020. 03. 20.). 
998  Lásd: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Digital_economy_ and_society 

_statistics_-_households_and_individuals/hu#Internet-hozz.C3.A1f.C3.A9r.C3.A9s (2020. 03. 20.). 
999  A statisztikai adatok vizsgálata körében a négy populáris közösségi média használatát vizsgálták, 

ezek a Facebook, Twitter, Instagram és a Snapchat. Lásd: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexp-

lained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_socialnetwor 

king,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png (2020. 03. 20.). 
1000  Vö. https://strategie.hnonline.sk/marketing/1849458-85-percent-slovakov-je-na-internete-26-percent-

z-nich-veri-internetu-viac-ako-rodine (2020. 03. 20.). 

https://strategie.hnonline.sk/marketing/1849458-85-percent-slovakov-je-na-internete-26-percent-z-nich-veri-internetu-viac-ako-rodine
https://strategie.hnonline.sk/marketing/1849458-85-percent-slovakov-je-na-internete-26-percent-z-nich-veri-internetu-viac-ako-rodine
https://strategie.hnonline.sk/marketing/1849458-85-percent-slovakov-je-na-internete-26-percent-z-nich-veri-internetu-viac-ako-rodine
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/hu#Internet-hozz.C3.A1f.C3.A9r.C3.A9s
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/hu#Internet-hozz.C3.A1f.C3.A9r.C3.A9s
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_socialnetworking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_socialnetworking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_socialnetworking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
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személyiségi jogvédelmével foglalkozunk. Az ötödik pont a jogsértés lehetséges jog-

következményeit ismerteti, a hatodik pont egy jelentős visszhangot kapott jogesetet 

mutat be röviden. 

 

1. A digitális szolgáltatások, ezen belül a közösségimédia-szolgáltatások  

szabályozása 

A világhálón elérhető különféle közösségi médiák száma elsősorban a 21. század tech-

nikai fejlődésének köszönhetően nőtt meg, amelyet még jobban növelt az irántuk nö-

vekvő kereslet. A magas felhasználószámmal rendelkező közösségi platformok egyik 

legfontosabb jellemzője, hogy nincsenek fizikai határai. Ez azt is eredményezi, hogy 

az egyes országok nehezen tudnak kialakítani olyan szabályozási környezetet, amely 

egyúttal rendezi a szolgáltatásnyújtás szabályait és megfelelően védi a szolgáltatás 

igénybe vevőit is. Az Európai Unió a társadalmi és gazdasági fejlődés elősegítése, va-

lamint a belső határok nélküli térségben az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának 

biztosítása céljából támogatja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

fejlődését, amelyre tekintettel az Európai Parlament és a Tanács megalkotta a 

2000/31/EK irányelvet1001 (a továbbiakban: irányelv) azzal a céllal, hogy a tagállamok 

területén nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások jogi kereteit 

meghatározza. Ennek alapulvételével a szlovák jogalkotó – az Európai Unióba történt 

csatlakozást követően – megalkotta az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004. 

számú törvényt1002 (a továbbiakban: 22/2004. számú törvény), amelynek hatálya – 

2004. február 1. napjától – kiterjed az információs társadalommal összefüggő szolgál-

tatásnyújtás során az elektronikus kommunikációs hálózaton végzett tevékenységekre 

is. E mellett fontos megemlíteni az elektronikus kommunikációról szóló 351/2011. 

számú törvényt1003 is, amelynek egyes rendelkezéseire a 22/2004. számú törvény utal. 

A törvényt hatálybelépése óta a jogalkotó öt alkalommal, legutóbb 2019. augusztus 1. 

napjával módosította, viszont a témánkat illetően a jogi környezet nem változott. 

A törvény hatálya az 1. § (1) bekezdése alapján többek között – amely a témánk 

szempontjából is releváns – kiterjed „az információs társadalommal összefüggő szol-

gáltatásokat nyújtó és azt igénybe vevő személyek közötti kapcsolatra, amelyek közöttük 

távoli hozzáférést biztosító kapcsolat útján az elektronikus berendezések elektronikus 

kommunikációs hálózatra történő kapcsolódás során keletkeznek, és az adatok, ide-

értve a szöveget, hangot és képet, elektronikus módon történő feldolgozásán, tárolásán, 

 
1001  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalom-

mal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 

(„Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”). 
1002  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o 

štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 
1003  Zákon č. 351/2011. Z. z. o elektronických komunikáciách. 
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átvitelén, keresésén vagy gyűjtésén alapulnak”. Ahhoz, hogy ezt a közösségi média 

különböző felületeivel, különösen az egyes felelősségi kérdésekkel összefüggésben 

vizsgáljuk, meg kell határozni az egyes fogalmakat. Ehhez a törvény 2. §-a nyújt segít-

séget, amelynek figyelembevételével három fogalom ismertetése feltétlenül szükséges, 

ezek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, a szolgáltatást nyújtó és a 

szolgáltatást igénybe vevő személyének a meghatározása. A 2. § a) pontja alapján „in-

formációs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül a távoli hozzáférés útján 

nyújtott olyan szolgáltatás, amely során az elektronikus berendezések elektronikus hír-

közlő hálózaton1004 összekapcsolódnak és ez rendszerint a szolgáltatás igénybe vevője 

általi kérelem alapján ellenszolgáltatás fejében történik, különösen a kereskedelmi 

kommunikáció, az adatok feldolgozása, továbbítása, tárolása, keresése és gyűjtése, va-

lamint az elektronikus posta a személyes elektronikus posta kivételével; nem minősül 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak a televíziós és rádió adás, ide-

értve a teletext szolgáltatást is, a telefonos hangalapú szolgáltatások, telefax szolgál-

tatások és azok a szolgáltatások, amelyek tartalma kizárja a távollévők közötti szolgál-

tatásnyújtást”. A fogalmat az alábbi lényeges elemek alkotják: 1) távollévők között 

nyújtják; 2) szokásosan ellenérték fejében; 3) elektronikus eszközök igénybevételével; 

valamint 4) az igénybe vevő egyedi kérelme alapján történik. Mindezek ismertetése előtt 

meg kell állapítani, hogy a szolgáltatás nyújtása alatt valamely tevékenységet kell ér-

teni és nem egy szolgáltatásnyújtás teljes folyamatát, ugyanis előfordulhat, hogy a szol-

gáltatás folyamatában vannak olyan tevékenységek, amelyek e definíció alá esnek és 

lehetnek olyan részei is, amelyek már nem.1005  

Az egyes fogalmi elemek tekintetében az alábbiak jegyezhetők meg:  

1) távollévők közötti szolgáltatás az olyan szolgáltatás, amely során a szolgáltatást 

nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő személy nincs jelen egy időben. E megha-

tározást valószínűleg helyesebb lenne akképpen értelmezni, hogy e két személy 

nincs jelen egy időben és egy helyen (face-to-face);  

2) azon fogalmi elem, hogy e szolgáltatásokat jellemzően ellenérték fejében nyújt-

ják nem feltétlenül jelent anyagi ellenszolgáltatást, hanem az megvalósulhat 

egyéb módon is, pl. a személyes adatok megadásával is;  

3) elektronikus eszközök útján kitétel azt jelenti, hogy a szolgáltatás az eredeti he-

lyéről elküldésre kerül és az elektronikus berendezés helyén megérkezik, amely-

nek célja adatok feldolgozása és tárolása és ezek sugárzása, továbbítása és foga-

dása teljes egészében dróthálózat, rádióhálózat, optikai hálózat vagy egyéb elekt-

romágneses eszközök útján történik. Az általános postai szolgáltatások tehát nem 

tartoznak e körbe;  

 
1004  Az elektronikus hírközlő hálózat fogalmát a 351/2011. számú törvény 2. §-a határozza meg. 
1005  Husovec, 2014: 97–98. 
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4) az igénybe vevő egyedi kérelme alatt azt kell érteni, hogy az igénybe vevő aktív 

vagy passzív magatartása alapján veszi igénybe, így pl. azzal, hogy az internetes 

böngésző keresőjébe beírja a keresett kifejezést stb.1006  

Fontos kiemelni, hogy a definíció tartalmaz negatív megközelítést is, így nem 

minősül elektronikus társadalommal összefüggő szolgáltatásnak a televíziós 

vagy rádiós közvetítés, a telefonos hangalapú szolgáltatások, valamint az elekt-

ronikus levelezés személyes célból történő végzése stb. Ez utóbbi alatt azt az 

esetet kell érteni amikor az elektronikus levelezés nem a szolgáltatásnyújtás cél-

jából történik, hanem kizárólag magáncélból.  

 

A 2. § b) pontja alapján „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 

személy az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely vállalkozási, vagy egyéb 

célból információs társadalommal összefügg sz1olgáltatást nyújt; amennyiben a szol-

gáltató vállalkozásnak minősül a szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltett elektronikus 

berendezések helyét, a székhely vagy a vállalkozás helyének meghatározása során nem 

kell figyelembe venni”. A rendelkezés tág megfogalmazása alapján, különösen, hogy a 

szolgáltatásnyújtás lehetséges célját szélesre nyitja, a szolgáltatást nyújtó személy bárki 

lehet, akár kiskorú személy is.1007 

A 2. § c) pontja alapján „a szolgáltatás igénybe vevője az a természetes vagy jogi 

személy, aki vagy amely az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz 

igénybe, különösen információ keresése vagy adása céljából; ha a szolgáltatás igénybe 

vevője olyan természetes személy, aki a szolgáltatást vállalkozási tevékenysége körén 

kívül eső célokból veszi igénybe, úgy fogyasztónak minősül”. Látható tehát, hogy a 

szolgáltatás igénybe vevőjének személyében semmilyen korlátozás nincs, az tulajdon-

képpen bárki lehet. 

 

2. A véleménynyilvánítás és a szólásszabadság valamint a személyiségi jogok  

védelmének ütközési pontjai 

A véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése egy modern társadalomban vitat-

hatatlan. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a véleménynyilvánítás sza-

badságának nincsenek korlátai, hiszen egyéb érdekek, mint pl. a nemzetbiztonság vagy 

más személyek jogainak és szabadságainak érvényesülése érdekében ez korlátozható. 

A szlovák jogban az információszabadságra, mint alapvető szabadságjogra vonatkozó 

részletes szabályokat az információszabadságról szóló 211/2000. számú törvény1008 ren-

dezi. A törvény alapját, a magyar joghoz hasonlóan, a legfőbb jogforrás, a Szlovák 

 
1006  Husovec, 2014: 98–100. 
1007  Husovec, 2014: 103. 
1008  Zákon č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií). 
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Alkotmányról szóló 460/1992. számú törvény1009 biztosítja, amelynek 26. cikke a politi-

kai jogok között rendelkezik az információhoz való jogról és a véleménynyilvánítás sza-

badságáról. A 26. cikk (1) bekezdése alapján a „[v]élemény kinyilvánításának és az in-

formációhoz való hozzáférés szabadsága biztosított”. A (2) bekezdés szerint „mindenki-

nek joga van szóban, írásban, a sajtó útján, képpel vagy egyéb módon kifejezni a vélemé-

nyét és arról szabadon tájékozódni, ideákat és információkat tekintet nélkül az országha-

tárokra elfogadni és terjeszteni, (…)”. E jogokat korlátozni kizárólag törvényben lehet 

abban az esetben, ha a korlátozás egy demokratikus társadalomban mások jogainak és 

szabadságainak védelme, a nemzetbiztonság, a közbiztonság, a közegészség és a közer-

kölcs védelme érdekében szükséges intézkedésnek minősül. A véleménynyilvánítás és 

más érdekek védelmének határvonala az ún. „szükségesség-arányosság tesztjének” el-

végzésével jelölhető ki, amely alapján eldönthető, hogy az összeütköztetett jogok és sza-

badságok közül melyiknek kell elsőbbséget biztosítani. A véleménynyilvánítás szabad-

ságának a személyiségi jogokkal történő összeütköztetése során alapvető követelmény, 

hogy nem élvezhet védelmet olyan a nyilvánosság részére közvetített vélemény, amely 

valótlan tényeket közöl, vagy azon alapszik, továbbá aránytalan kritikát fogalmaz meg, 

valamint objektíven alkalmas arra, hogy a személyiségi jogokban sérelmet okozzon, így 

pl. az érintett személy jó hírnevét rontsa. Mindig az eset összes körülményeire tekintettel 

kell lenni annak megítélése során, hogy melyik jog, vagy szabadság érdemel elsőbbséget.  

A véleménynyilvánítás szabadsága körében meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy 

mit kell nyilvánosságnak tekinteni. A szlovák Legfelsőbb Bíróság 1998-ban hozott 

döntésében megállapította, hogy a televíziós közvetítéssel elkövetett személyiségi jog-

sértés esetén vélelmezni kell, hogy az nagy nyilvánosság előtt történt.1010 A nyilvános-

ság megállapítható abban az esetben is, ha a puszta lehetőség fennáll arra, hogy a véle-

ménynyilvánítás körében tett nyilatkozat, kijelentés stb. megismerhető legyen, nem 

szükséges annak a vizsgálata, hogy azt ténylegesen meg is ismerjék.  

 

3. A közösségi média szempontjából releváns személyiségi jogok és védelmük 

3.1. Képmás védelme 

A képmáshoz való jog a magyar joghoz hasonlóan a szlovák jogban is kiemelt szerepet 

kap. Különösen tükrözi ezt az a tény, hogy az egyetlen olyan személyiségi jog, amelyre 

a SzPtk. tartalmaz részletesebb szabályokat. A SzPtk. 12. § (1) bekezdése alapján „[a] 

személyiség jellegére vonatkozó leírás, az arcképmás, a képfelvétel, valamint a kép- és 

hangfelvétel, amely természetes személyre vagy annak megnyilvánulásaira vonatkozik, 

kizárólag a hozzájárulásával készíthető és használható fel”. A hozzájárulás tekinteté-

ben nem tartalmaz különös rendelkezéseket, ennek megítéléséhez a jognyilatkozatok 

 
1009  Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
1010  Vö. a Legfelsőbb Bíróság 1 Co 15/97. számú döntése. 
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megtételére vonatkozó általános szabályokat hívhatjuk segítségül. Ez alapján azt meg-

teheti írásban, szóban és ráutaló magatartással egyaránt. Megemlítjük, hogy a képmás 

védelme nem kizárólag a polgári jogi normák védelme alatt álló személyiségi jog, ha-

nem a képmás, mint személyes adat az adatvédelmi szabályok által is védett értéknek 

minősül. E körben meg kell jegyezni, hogy csupán nagyon szűk körben képzelhető el 

az, hogy a szigorú adatvédelmi szabályokat nem, csak kizárólag a polgári jogi szabá-

lyokat kell alkalmazni a képmás védelmének megítélése során. Mi több, azokban az 

esetekben, amikor az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtás, így 

különösen a közösségi média használatával összefüggésben merül fel a képmás védelme, 

elképzelhetetlen az adatvédelmi normák alkalmazásának mellőzése.   

A SzPtk. 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza a képmáshoz való jog korlátozására 

vonatkozó rendelkezéseket. E körben a (2) bekezdés alapján „[n]em szükséges a hoz-

zájárulás abban az esetben, ha a személyiség jellegére vonatkozó leírás, az arcképmás, 

valamint a hangfelvétel vagy a kép- és hangfelvétel a hivatalos eljárás céljából törvény 

alapján szükséges”. Ez a rendelkezés tehát a hivatalos szervek által készített, a termé-

szetes személyeket ábrázoló felvételek körében rögzíti a hozzájárulás szükségtelensé-

gét, amennyiben azt törvény írja elő. A (3) bekezdés alapján „[a]z arckép, a képfelvétel, 

a kép- és hangfelvétel a természetes személy hozzájárulása nélkül is az arányosság fi-

gyelembevételével tudományos, művészeti tevékenységgel összefüggő, illetve rádió- és 

televíziós tudósítás, valamint nyomdai vagy filmes tevékenység céljából elkészíthető és 

felhasználható. Az ilyen felhasználás sem lehet ellentétes a természetes személy érdekei-

vel.” Ez alapján az a következtetés vonható le, hogy a törvény által meghatározott célok-

ból történő felhasználás esetén, nem szükséges a képmás alanyának hozzájárulása. 

 

3.2. A becsület és a jó hírnév védelme 

A szlovák Alkotmány 19. cikk (1) bekezdése deklarálja mind a becsület, mind a jó hírnév 

védelméhez való jogosultságot: „Mindenkinek joga van az emberi méltósága, becsülete, 

jó hírneve és a nevének védelméhez.” A SzPtk. 11. § alapján „[a] természetes személynek 

joga van a személyiségének, különösen az életének és egészségének, az állampolgári be-

csületének és emberi méltóságának, valamint a magánéletének, a nevének és a személyi-

sége jellegének a védelméhez”. A becsület és a jó hírnévre vonatkozóan egyéb rendelke-

zéseket nem állapít meg a szlovák jog, azokat kizárólag a bíróságok és különösen az al-

kotmánybíróság értelmezése tükrében vizsgálhatjuk, amelyre egyébként nagy hatással 

van az EJEB joggyakorlata. A szlovák joggyakorlatból jó példa e két jog valamely inter-

netes honlapon való megsértésére a 6. pontban ismertetésre kerülő jogeset, amelynek lé-

nyege, hogy egy honlapon tett a becsület és a jó hírnév sérelmére alkalmas bejegyzések-

kel követtek el jogsértést az anonimitás álarca mögé bújó személyek. Az ismertetésre 

kerülő jogesetben felvetett probléma viszont azzal kapcsolatos, hogy a bíróság nem a 

jogsértő személyeket vonta felelősségre, hanem a honlap üzemeltetőjét. 
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3.3. Emberi méltóság védelme 

Az emberi méltóság az ember személyiségének értékét testesíti meg, az életét érintő és 

azt jellemző jegyek tükrében. Egy demokratikus jogállam egyik építőköve és az állam-

polgároktól elvárható alapvető gondolkodásmód alapja, hogy az emberi méltóság va-

lamennyi individuumot megillető, a személyiségének részét képező, tőle elválasztha-

tatlan alapjog. „Az emberi méltóság védelmének célja, hogy az ember, mint élőlény 

méltósága mentes legyen minden olyan beavatkozástól, amely számára megalázó.”1011 

Ezt a védelmet a jog elsősorban a büntetőjogi és a polgári jogi normák útján garantálja, 

amelyek az emberi méltóságot érő különféle beavatkozások esetén előterjeszthető igé-

nyeket rögzítik, így például a büntetőjogban kifejezetten a szexuális méltóság védelmét 

garantáló szabály, míg a polgári jogi normák a méltóság egyéb módon történő sérelme 

esetére tartalmaznak általános szabály.1012 Alapvető követelmény, hogy e normák ere-

dője minden esetben az egyes államok legfőbb normája, az alkotmány legyen. Az em-

beri méltósághoz való jog eredője, ahogy az előző fejezetből is kitűnik a szlovák alkot-

mány 19. cikk (1) bekezdése, amely többek között az emberi méltósághoz való jogot is 

deklarálja. A technológiai fejlődésnek, valamint az információáramlás gyorsabbá válá-

sának és a társadalom információ iránti „éhségének” köszönhetően az emberi méltóság 

tartalma megváltozott.1013 A 21. század egyik legkeresettebb információáramlást bizto-

sító csatornái, ezzel megelőzve az eddigi legfontosabb sajtó- és médiafórumokat, a kö-

zösségi oldalak lettek. A felhasználók szinte bármilyen információt, bárkiről megtalál-

hatnak, s ezt különösen megkönnyíti az, hogy szinte bárki bármit közzétesz magáról és 

másról is anélkül, hogy végiggondolná, elkövet-e személyiségi vagy alapjogi jogsér-

tést, amelyek a leggyakrabban látensek maradnak. 

Az emberi méltóság sérelmével összefüggésben egy rendkívül érdekes jogesetet 

mutatunk be, amelyben a Legfelsőbb Bíróság egy televíziós csatorna által elkövetett 

jogsértést tárgyalt.1014 Jogsértést elsődlegesen a szlovák Média Tanács állapított meg, 

amellyel szemben jogorvoslattal éltek. A jogsértés abban állt, hogy a televíziós csatorna 

egyik „reality show” műsorában a résztvevő intim testrészeit úgy mutatták be, hogy 

közben a moderátorok vicces kommentekkel látták el, amellyel őt a nyilvánosság szá-

mára nevetség tárgyává tették. A csatorna érvelése szerint azért nem történt jogsértés, 

mert a műsorban való részvételt megelőzően a résztvevők olyan szerződést írtak alá, 

amelyben vállalták és hozzájárultak a személyiségi jogaikba való beavatkozást. Érve-

lésük szerint a személyiségi jogsértésre akkor kerül sor, ha a személyiségi jogok fölötti 

autonóm rendelkezés nem biztosított, s mivel a jelen esetben önkéntesen mondtak le a 

személyiségi jogaikról, nem beszélhetünk az emberi méltóság megsértéséről. Ezzel 

 
1011  Svoboda, 2000: 263. 
1012  Dragonec, 2007: 216–217. 
1013  Marcineková, 2012. 
1014  Vö. a szlovák Legfelsőbb Bíróság 4 Sž 9/2006. számú döntése. 
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szemben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a médiatörvény1015 alapvető elő-

írása, hogy tilos az emberi méltóság és egyéb alapjogba történő beavatkozás. Ebből 

eredően a jogsértés megállapítása során nem kell azt vizsgálni, hogy a jogsértés során 

a megsértett személy önkéntesen részt vett-e vagy sem. Tekintettel arra, hogy a szlovák 

Alkotmány 12. cikk (1) bekezdése alapján „[a]lapvető jogokról lemondani, azt elide-

geníteni nem lehet, azok nem évülnek el és nem szüntethetőek meg”. Erre tekintettel a 

Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy semelyik alapvető jogról, így az emberi mél-

tóságról nem lehet még önkéntesen sem lemondani, még szerződésben sem.  

 

3.4. A magánélet védelme 

Az Alkotmány 19. cikkének (2) bekezdése alapján „[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy 

más a magánéletét és a családi életét jogosulatlan behatással ne sértse”. E jog érvénye-

sülése a közösségi médiában különösen érzékeny kérdés. Egy természetes személy ma-

gánéletébe kizárólag a saját belső elhatározása alapján avatkozhat be egy másik személy 

(természetes vagy jogi személy egyaránt). A behatás, beavatkozás alatt bármely olyan 

magatartást érteni kell, amely a másik személy magánéletét érinti. A személyre vonat-

kozó bármely információ közösségi média felületén való közlése a nélkül, hogy ahhoz 

hozzájárult volna, nem lehetséges, az a magánéletébe való jogosulatlan beavatkozást je-

lenti. A közösségi média felületein elkövetett jogsértések körében a magánélet védelme 

összemosódni látszik egyéb jogi kategóriákkal, így legfőképpen a személyes adatok vé-

delmével, de a magánélet védelmével kapcsolatos jogsértések számos esetben a képmás-

hoz való jog oltalma körében is megjelennek. A magánélet védelme abban az esetben 

merül fel, ha a közösségi média felületén egy természetes személy magánéletére vonat-

kozó információt közölnek, nyilvánosságra hoznak. Abban az esetben, ha az információt 

az érintett személy saját maga teszi közzé, a magánélet védelme már csak szűk körben 

jöhet szóba, pl. akkor, ha csak a munkatársainak, tehát egy szűk csoportnak küldi el az 

információkat, családi fényképet, és az ebbe a körbe tartozó személy teszi elérhetővé a cso-

portnál nagyobb kör részére az információt (pl. nyilvánosságra hozza). A magánélet sé-

relme megvalósulhat, de egyúttal a képmáshoz való jog sérelme is, mi több mivel a jogsér-

tés személyes adatot érintett, adatvédelmi rendelkezésekbe is ütközik a magatartás. Abban 

az esetben azonban, ha az érintett korlátlan hozzáférhetőséggel hozza nyilvánosságra a ma-

gánéletére vonatkozó információt, már nem hivatkozhat a magánéletének védelmére. 

 

3.5. A személyes adatok védelme 

A személyes adatok védelmét a szlovák Alkotmány két helyen is deklarálja, a 19. cikk 

(3) bekezdésében és a 22. cikk (1) bekezdésében. Előbbi – az emberi méltóság rögzíté-

 
1015  Vö. 300/2005. számú törvény 19. §. 
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sét követően – úgy határozza meg, hogy „[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy a sze-

mélyére vonatkozó adatokat jogosulatlanul ne gyűjtsék, ne hozzák nyilvánosságra vagy 

ne éljenek vele vissza más módon”. A rendelkezés elhelyezéséből következik, hogy a 

személyes adatok védelmét az emberi méltóság védelmének egyik részjogosítványa-

ként határozza meg. A 22. cikk (1) bekezdése alapján „[a] levéltitkot, a továbbított 

üzenet és más írásos anyag titkosságát, valamint a személyes adatok védelmét biztosí-

tani kell”. 

A szlovák jogalkotó az Európai Unió tagállamai körében az elsők között implemen-

tálta a nemzeti jogba az általános adatvédelmi rendelet1016 (a továbbiakban: GDPR) 

szabályait, amelyet egy új törvény elfogadásával valósítottak meg. A szlovák jogban a 

személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat a 18/2018. számú törvény1017 (a 

továbbiakban: szlovák adatvédelmi törvény) állapítja meg, amelynek rendelkezéseit a 

GDPR-ban foglaltak elsődleges figyelembevételével, mint speciális jogszabályt kell al-

kalmazni. Az adatvédelmi normák részletes ismertetésére nem térünk ki, azonban – 

ahogy fentebb is utaltunk rá – e helyütt is jelezzük, hogy a közösségi média felületén 

végzett tevékenységek egyszerre több személyiségi jogot is érinthetnek, így pl. a kép-

mást vagy a magánéletet érintő magatartások egyúttal adatvédelmi kérdéseket is felvet-

nek, hiszen mindegyik tekintetében elmondható, hogy az a természetes személyre, mint 

érintettre vonatkozó információnak, azaz személyes adatnak minősülnek. Amennyiben 

az ilyen személyes adatok közlése jogszerűtlenül történik, pl. egy képmás felhaszná-

lása, nyilvánossá tétele a közösségi média felületén, az egyaránt ütközik adatvédelmi 

szabályokba és a képmás védelmének sérelmét is megvalósítja. Álláspontunk szerint a 

személyes adat fogalmának ilyen szélesre nyitása a természetes személy személyiségi 

jogvédelmének erősödését eredményezi azzal, hogy bármely vagy akár valamennyi 

jogalapra történő hivatkozással jogvédelmet nyerhet.  

 

4. Közéleti szereplők személyiségi jogvédelmének határai 

A természetes személyek személyiségi jogi szempontból két általános kategóriába so-

rolhatóak, a magánszemélyek és a közéleti szereplők körére. Előbbiek az átlagos ál-

lampolgárok, akik nem töltenek be semmilyen különleges funkciót, illetve nem vállal-

nak egyéb társadalmi szerepet. Ebből eredően utóbbiak olyan személyek, akik társada-

lomban betöltött szerepük miatt a nyilvánosság számára ismertek, tevékenységükkel 

nemcsak a közösséget, hanem annak véleményét is formálják. A közéleti szereplők kö-

zött is két kategóriát különíthetünk el. Az első csoportba a közhatalom képviselőjeként 

megjelenő személyek, így pl. politikusok, bírók, állami hivatalnokok, a fegyveres 

 
1016  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a szemé-

lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
1017 Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

– 317 – 

testületek képviselői stb. tartoznak, akik tevékenységükkel az állam meghosszabbí-

tott karjaként a közhatalmat gyakorolják. Ezen személyek közéleti szereplői minősé-

güket nem a személyükből eredően nyerik, hanem az általuk betöltött funkció, általuk 

hivatásuknál fogva végzett tevékenység alapozza meg. A másik csoportot azok a köz-

ismert személyek alkotják, akik meghatározott körben fejtenek ki tevékenységet, 

vagy egyes a nyilvánosság számára érdekes és figyelemmel kísért eseményeken je-

lennek meg, így pl. egyes hírességek, populáris megnevezésükön „celebek”, az egyes 

királyi családok tagja, akik között természetesen el kell különíteni azokat a szemé-

lyeket, akik hivatalos tevékenységet is végeznek vagy funkciót töltenek be, azoktól, 

akik nem, valamint az ún. „public figures by conduct” körébe tartozó személyek.1018 

A társadalomban betöltött szerepük miatt ezen személyeket megillető személyiségi 

jogok védelme eltérő megítélés alá esik, amely különösen érvényesül az egyének által 

a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása során a személyiségüket érintő jog-

sértések megítélése során. A közéleti szereplők első kategóriájába tartozó személyek 

közül a politikai tevékenységet végző, a magatartásaikkal, megnyilvánulásaikkal a köz-

véleményt leginkább formáló személyeket a személyiségi jogi védelem alacsonyabb 

foka illeti meg. 1019 Ebből eredően a bírói gyakorlat által kimunkált, mára már általáno-

san elfogadott tény, hogy az őket érő kritikák tekintetében sokkal toleránsabbnak kell 

lenniük,1020 mivel a tevékenységük a nyilvánosság részéről nagy figyelmet kap, amely-

nek szócsöve leginkább a sajtó. Általában véve a média, de különösen az újságírók a 

nyilvánosság részéről a kritikai tevékenységükkel kontrollfunkciót látnak el.1021 A köz-

életi szereplőknek tehát el kell fogadniuk, hogy e miatt a nyilvánosság információhoz 

való jogának olyan mértékben kell érvényesülnie, amilyen mértékben e személyek a 

nyilvánosság felé megnyilvánulnak.1022 Az információhoz való jog tehát a közéleti sze-

replők tevékenységével kapcsolatos információkra korlátozódik, s mint ilyen a magán-

életüket tiszteletben kell tartani.1023 Ez jelentősen összefügg az államhatalom transzpa-

rens működésének biztosításával, amelyben a közhatalmi ágak tevékenysége minden 

esetben a nyilvánosság számára elérhetőnek kell lennie, amennyiben törvény e nyilvá-

nosságot kifejezetten nem zárja ki.1024 

Ahogy arra fentebb utaltunk a szlovák jogban nincs olyan klauzula, amely a közéleti 

szereplők személyiségi jogát kifejezetten, akár csak általános jelleggel is korlátozná.  

 
1018 Pirošíková. 
1019  Pirošíková. 
1020  Lásd pl. a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága által II. ÚS 340/09., I. ÚS 352/2011., I. ÚS 

390/2011., I. ÚS 416/2011., IV. ÚS 448/2012., II. ÚS 558/2012., IV. ÚS 492/2012., valamint a III. 

ÚS 385/2012. számon meghozott döntését. 
1021  Vö. az Alkotmánybíróság IV. ÚS 492/2012-67. számú döntése. 
1022  Macejková, 2016: 24. 
1023  Klesniaková, 2016: 216. 
1024  Macejková, 2016: 24. 
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E korlátozást az Európai Emberi Jogi Bíróság egyes döntéseire figyelemmel, az Alkot-

mánybíróság jogértelmezés útján vezette le, különösen a Szlovák Alkotmány 26. cikké-

ben foglalt információhoz való jogból. Az egyes döntések azonban hagsúlyozzák annak 

is a jelentőségét, hogy a közéleti szereplők magánélethez való jogát ugyanúgy tiszte-

letben kell tartani, mint e kategóriába nem tartozó személyekét. Ennek megsértése ese-

tén ugyanazok a jogosultságok illetik meg őket, mint bármely más személyt, így polgári 

és büntetőjogi igénnyel egyaránt felléphetnek, illetve amennyiben a jogsértést valamely 

sajtó, médiacsatorna követi el, úgy közigazgatási per útján, sajtó-helyreigazítással is 

élhetnek. 

A közszereplők személyiségi jogának a véleménnyilvánítással és az információhoz való 

joggal való ütkeztetése kapcsán egy rendkívül nagy visszhanggal járó, 2019-ben lezárult 

jogesetet szeretnénk röviden bemutatni, amelyben a végső döntést a szlovák Alkotmánybí-

róság hozta meg.1025 Az eset tényállása alapján egy község lakosa nyilvánosan elérhető fó-

rumokból információt szerzett arról, hogy a község polgármestere jogszabályba ütköző mó-

don gazdálkodott az önkormányzat vagyonával. Erre tekintettel kérdéseket intézett a köz-

ség polgármesteréhez, azzal a reménnyel, hogy mivel a községet érintő gazdálkodással kap-

csolatos kérdéseket tett fel, azokra teljes körű válaszot kap majd. Ehhez képest az önkor-

mányzat válaszában felszólította, hogy kérjen bocsánatot a levelében foglalt súlyos vádak 

tekintetében, ennek elmaradása esetén, a polgármester nem vagyoni kár megtérítése iránti 

igényt terjeszt elő, tekintettel arra, hogy a levélben megsértette annak személyiségi jogait. 

Tekintettel arra, hogy a polgár bocsánatkérése elmaradt, a polgármester előterjsztette 

a nem vagyoni kár megtérítésére vonatkozó igényét, amelyet 20 000 euróban (cca. 

6,6 millió forint) jelölt meg, s e mellett a kérdéseket tartalmazó kérelmet nyilvános-

ságra hozta. Az elsőfokú bíróság döntése „lesokkolta” a közvéleményt. Az eljáró bíróság 

a döntésben kötelezte az alperes polgárt, hogy fizessen meg 10 000 euró nem vagyoni 

kártérítést, valamint nyilvánosan kérjen bocsánatot a polgármestertől. A döntéssel szem-

ben alkotmányjogi panaszt nyújottak be, amelyben négy alapjog megsértését jelölték 

meg, nevezetesen a szlovák Alkotmány 26. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt, a 

közügyekkel szembeni véleménnyilvánítás szabadságát, a 26. cikk (1) bekezdésében 

foglalt információhoz való jogot, a 27. cikk (1) bekezdésében foglalt azon állampol-

gári jogot, hogy a közvéleményt érintő kérdésekben az államhatalom bármely szer-

véhez kérelemmel fordulhat, valamint a 46. cikk (1) bekezésében foglalt igazságos 

bírósági eljáráshoz való jogot. Az Alkotmánybíróság mind a négy említett szabadság 

és alapjog megsértését megállapította és kötelezte a községet, hogy kérjen bocsánatot, 

amelynek a kötelezett nem tett eleget. Az esetnek számos konklúziója lett, egyik, 

hogy a közhatalom szervei szolgálják az állampolgárokat, s nem fordítva, valamint 

 
1025  Vö. az Alkotmánybíróság II. ÚS 655/2017. számú döntése. 
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az, hogy a közhatalom sem jelent korlátlan hatalmat, az eljárások során maximálisan tisz-

teletben kell tartani valamennyi alapjogot.1026 

 

5. A személyiségi jogsértés felelősségi kérdései 

5.1. A jogsértésért felelős személye 

A közösségi média egyes felületein elkövetett jogsértésekért való felelősség alanya le-

het egyrészről a közösségi média üzemeltetője, másrészről a jogsértő tartalmat létre-

hozó személy. A közösségi média felületén elkövetett jogsértések kapcsán – ahogy arra 

a bevezetésben is utaltunk – a jogsértő személyének beazonosítása sokszor nehézkes. 

Ilyen esetekben a szlovák jog lehetővé teszi, hogy a jogosult ún. információs igényt 

terjesszen elő annak érdekében, hogy a jogsértő személye megfelelően beazonosítható 

legyen és a jogosult igényének érvényesítése előtt ne legyen akadály.1027 A polgári jogi 

igény előterjesztéséhez az információs igényt a SzPtk. 13. § (1) bekezdése alapozza 

meg, amely exemplifikatíven felsorolja a személyiségi jogi jogsértés esetén előterjeszt-

hető igényeket, így „a természetes személy követelheti a személyiségi joga jogosulatlan 

megsértésének abbahagyását, a jogsértés következményeinek elhárítását, valamint 

megfelelő elégtételt”. Az információ kiadásának természetesen van adatvédelmi vetü-

lete is, hiszen a szolgáltató részére megfelelő jogalap szükséges ahhoz, hogy adatto-

vábbítási műveletet hajtson végre. Ennek jogalapjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjának megfelelően, a 18/2018. számú törvény 13. § (1) bekezdés f) pontja lesz, 

amely szerint az adatkezelés jogszerűségét harmadik személy jogos érdeke is megala-

pozza. Ez esetben tehát a jogosult, az információt kérő az a harmadik személy, amely-

nek jogos érdeke a személyes adatok megszerzése. A jogos érdekét a potenciális sze-

mélyiségi jogsértés támasztja alá.1028 A szükséges információk birtokában nincs akadá-

lya, hogy a jogosult előterjessze az általa választott igényt, igényeket. 

Az elektronikus kommunikációs hálózaton elkövetett jogsértések szolgáltatót ter-

helő felelősségi kérdései tekintetében a 22/2004. számú törvény rendelkezéseit kell al-

kalmazni. A szolgáltatást nyújtók felelőssége két körre különíthető el, mégpedig a saját 

tartalomért való felelősségre és a más által létrehozott tartalomért való felelősségre. 

A törvény 6. § (1) és (3) bekezdése – összhangban a vonatkozó EK irányelvvel – két 

irányban állapít meg szabályokat. Egyik az információk továbbítására, míg másik az 

információk, adatok gyorsítótárolóban történő rögzítésére vonatkozik. A törvény a 6. § 

(1) bekezdésben a szolgáltató felelősségének kizárása címszó alatt megállapítja, hogy 

„[h]a az információs társadalommal összefüggő olyan szolgáltatásról van szó, amely a 

 
1026 Bővebben lásd: http://www.isamosprava.sk/Rozhovor_k_nalezu_Ustavneho_sudu_SR_v_kauze_Pravo 

_obcana_na_informacie_vs__pravo_na_ochranu_osobnosti_verejneho_cinitela, (2020. 05. 31.). 
1027  Husovec, 2014: 171. 
1028  Čentík, 2018. 

http://www.isamosprava.sk/Rozhovor_k_nalezu_Ustavneho_sudu_SR_v_kauze_Pravo%20_obcana_na_informacie_vs__pravo_na_ochranu_osobnosti_verejneho_cinitela
http://www.isamosprava.sk/Rozhovor_k_nalezu_Ustavneho_sudu_SR_v_kauze_Pravo%20_obcana_na_informacie_vs__pravo_na_ochranu_osobnosti_verejneho_cinitela
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szolgáltatás igénybe vevője által küldött információnak hírközlő hálózaton keresztül tör-

ténő továbbításából vagy a hírközlő hálózathoz való hozzáférés biztosításából áll, a szol-

gáltató nem felel a továbbított információért feltéve, hogy nem a szolgáltató a) kezdemé-

nyezte az adatátvitelt;1029 b) választotta ki az adatátvitel címzettjét; c) választja meg vagy 

módosítja a továbbított információt”. A közösségi média felületét biztosító szolgáltató 

tehát főszabály szerint nem tartozik felelősséggel az adattovábbításért („mere conduit” 

szolgáltatás) abban az esetben, ha a fent ismertetett feltétel valamelyike fennáll. A bíró-

ságok a szolgáltató felelősségének vizsgálata során a felelősséget kizáró klauzulát nagyon 

gyakran úgy értelmezik, hogy amennyiben nem valósul meg valamely feltétel, úgy a szol-

gáltató felelőssége megállapítható. Husovec álláspontja szerint ez téves értelmezés, 

ugyanis a felelősségkizáró klauzulának nem ez a célja. Ennek a célja ugyanis a felelősség 

terjedelmének negatív meghatározása, tehát annak megállapítása, hogy mi az a pillanat, 

amíg a szolgáltatóval szemben nem terjeszthető elő pl. kártérítési vagy egyéb igény. 

Amennyiben a felelősségkizáró klauzula alkalmazása nem lehetséges, úgy a szolgáltató 

felelősségét az általános nemzeti normák alapján kell megítélni. A 22/2004. törvényben 

meghatározott normák azt állapítják meg, amelyek fennállása esetén a szolgáltató egyál-

talán nem vonható felelősségre. Ez nemcsak a polgári jogi, hanem valamennyi felelőssé-

get jelenti. Az EK irányelvben meghatározott rendelkezések célja ugyanis annak megha-

tározása, hogy a szolgáltató mely esetekben nem vonható egyáltalán felelősségre és nem 

az, hogy az abban foglalt normákkal ellentétes magatartás automatikusan felelősségre 

vonást kell, hogy eredményezzen.1030 

A törvény 6. § (3) bekezdése az információk gyorsítótárolókban történő rögzítésére 

vonatkozó felelősség tekintetében megállapítja, hogy „[a] szolgáltató nem felel az in-

formáció automatikus és átmeneti tárolásáért, ha annak célja az információ elektroni-

kus hírközlő hálózaton keresztül további igénybe vevők részére történő későbbi továb-

bításának hatékonyabbá tétele feltéve, ha a) az információkat nem módosítja; b) az 

információkhoz való hozzáférés feltételeinek megfelel; c) a szolgáltató betartja az in-

formációk frissítése tekintetében az ágazatban széles körben elismert és alkalmazott 

szabályokat; d) nem használja a technológiát az információk jogszerűtlen megszerzé-

sére és a tárolt információk felhasználására; e) a szolgáltató haladéktalanul intézkedik 

a tárolt információ törléséről vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről, amint 

ténylegesen tudomást szerez arról, hogy az információt az adatátvitel forrásánál töröl-

ték a hálózatról vagy megszüntették az ahhoz való hozzáférést, vagy bíróság, illetve a 

 
1029  A törvény 6. § (2) bekezdése továbbrészletezi, hogy mi minősül adatátvitelnek és az információ táro-

lásának, így „[a]z információ (…) átvitelének vagy az elektronikus kommunikáció elérhetővé tételének 

minősül az is, ha a szolgáltató csak automatikusan ideiglenesen tárolja azokat a kizárólag az elektro-

nikus kommunikációs hálózatban történő átvitelre szánt információkat, ha azok tárolása nem tart hosz-

szabb ideig, mint az átvitelhez szükséges idő”. 
1030  Husovec, 2014: 93. 
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felügyeleti hatóság rendelte el a törlést vagy a hozzáférés megszüntetését”. Ez a ren-

delkezés az ún. „catching” szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályokat állapítja meg. 

A törvény 6. § (4) bekezdése alapján „[a] szolgáltató nem felel azért az informáci-

óért, amelyet a szolgáltatás igénybe vevője nyújtott, illetve a kérelmére az elektronikus 

rendszer memóriájában visszakeresés céljából tárolt, ha a szolgáltatónak nincs tudo-

mása a tárolt információ jogszabályellenes tartalmáról vagy a szolgáltatás igénybe ve-

vőjének jogszabályba ütköző magatartásáról és a jogszabályba ütközőség elhárításáról 

haladéktalanul intézkedik. Az ilyen információkért felelősséggel tartozik, ha a szolgál-

tatás igénybe vevője az utasításai alapján cselekszik.” E rendelkezésben az ún. hosting 

szolgáltatás nyújtását szabályozza a törvény, amely alatt valamennyi szolgáltatást ér-

teni kell, amely lehetővé teszi egy információ visszakeresését. A szolgáltató felelőssé-

gének kizárása a hosting szolgáltatás során abban az esetben valósul meg, ha a jogsértő 

információról nem tud. A „nem tud” kifejezés az EK-irányelv átültetése során egy hibás 

szóhasználat, mivel ez alapján a szlovák bíróságok bármely „tudomást” elfogadhatják 

ennek megítélése során, pl. azt is, amelyet a kellő körültekintés tanúsítása mellett sze-

rezhetne. Az információról való tudomás tartalma kettős, egyrészről jelenti az informá-

ciót magát és az információ jogsértő jellegét is. A szolgáltató kötelezettségeként a tör-

vény a jogszabályba ütköző jelleg elhárítását teszi, amely jelenti az információ eltávo-

lítását, de jelentheti csupán a nyilvánosság részére való elérhetőségének korlátozását, 

hiszen a jogsértés tulajdonképpen a nyilvánosság számára való elérhetőségben valósul 

meg. A rendelkezés második mondatában foglalt felelősségmegállapító normát úgy kell 

értelmezni, hogy felelősséggel tartozik az általános felelősségi szabályok szerint.1031 

A törvény 6. § (5) bekezdése alapján „[a] szolgáltató nem köteles az (1), (3) és (4) 

bekezdésben foglalt szolgáltatás nyújtás során a továbbított információkat figyelemmel 

kísérni vagy a tárolt információkban keresést végezni. Abban az esetben, ha tudomá-

sára jut ezen információk jogszerűtlensége, úgy köteles azt törölni az elektronikus hír-

közlő hálózatból, de legalább az elérhetőségét korlátozni; a bíróság kötelezheti a szol-

gáltatót az ilyen információk törlésére abban az esetben is, ha azok jogszerűtlenségéről 

a szolgáltató nem tudott.” Fontos kiemelni, hogy az információk törlésére vonatkozó 

kötelezettség csak akkor terheli a szolgáltatót, ha az információk jogsértő jellege jut 

tudomására és nem csupán maga az információ. Kérdés, hogy mikortól beszélhetünk a 

jogsértő jellegről való tudomásszerzésről. A szolgáltatót terhelő törlési kötelezettséggel 

kapcsolatosan felmerül továbbá az a kérdés is, hogy a törlési kötelezettség nemteljesí-

tése egyúttal eredményezi-e a szolgáltató felelősségének megállapítását, ugyanis ezt 

nem rögzíti a rendelkezés úgy, mint pl. a 6. § (4) bekezdésben. 

 

 
1031  Husovec, 2014: 123–124. 
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5.2. A jogsértés lehetséges jogkövetkezményei 

A személyiségi jogi jogsértésekkel kapcsolatosan előterjeszthető polgári jogi igények 

körében az alábbiak állapíthatóak meg. Az individuális jogok polgári jogi védelmének 

normái a SzPtk. első – Általános rendelkezések elnevezésű – részének második fejeze-

tében találhatóak, amely a magánjogi jogviszonyok alanyai címet viseli. A jogszabály 

e fejezetében – „személyiségvédelem” címszó alatt a 11–16. §§ -ban a természetes sze-

mély személyiségi jogainak védelmére vonatkozó szabályokat is tartalmazza.1032 A szlo-

vák Polgári Törvénykönyv rendszerváltást követő módosításának1033 eredményekép-

pen a 13. § (1) bekezdése tartalmazza a személyiségi jogsértések esetén érvényesíthető 

igényeket és a jogsértés megállapítása esetén alkalmazható jogkövetkezményeket.  

Ez alapján a személyiségi jogaiban jogosulatlanul megsértett személy elsősorban kér-

heti a jogsértő magatartás megszüntetését (negatív tartózkodási kötelezettség), a jogsé-

relemmel okozott hátrányok kiküszöbölését (restitúciós kötelezettség), valamint azt, 

hogy a jogsértő adjon jogsérelemmel arányos elégtételt (morális vagy vagyoni szatisz-

fakció). A vagyoni elégtétel kivételével a három jogkövetkezmény alkalmazása iránti 

igény sikeres érvényesítéséhez elegendő annak bizonyítása, hogy a jogsértés objektíven 

alkalmas arra, hogy sértse vagy veszélyeztesse a védendő érdeket.1034 Ezek tehát objektív, 

felróhatóságtól független jogkövetkezmények, amelyek alkalmazását a jogsértés ténye 

önmagában megalapozza, s amelyek alapvetően reparatív funkcióval rendelkeznek. 

A törvényhely második és harmadik bekezdése rögzíti, hogy ha az elégtételadás nem 

elegendő vagy a személy becsülete és jó hírneve olyan mértékben sérült, amellyel a kom-

penzáció a célját nem éri el (pl. arányosság hiánya), akkor a személyiségi jogaiban meg-

sértett természetes személy a felmerült nem vagyoni kár pénzben történő megtérítése 

iránti igénnyel léphet fel.1035 Ennek mértékét a bíróság az eset összes körülményeinek 

figyelembevételével és mérlegelésével határozza meg, amelynek során az eset körülmé-

nyei mellett kizárólag a jogsértés súlyát veheti figyelembe,1036 s emellett a szlovák Al-

kotmánybíróság kiemeli, hogy „a nem vagyoni kár összegének meghatározásakor a bíró-

 
1032  Érdekesség, hogy a jogszabály nem tartalmaz olyan klauzulát, mint a magyar Ptk. 3:1. § (3) bekez-

dése, amely megfelelő értelmezéssel kiterjesztené a természetes személyekre vonatkozó személyi-

ségvédelmi szabályait a jogi személyekre is. A jogi személyeket érintően egyedüli rendelkezésként 

a törvény 19b. § (2) bekezdését találjuk, amelyben rögzíti a jogalkotó, hogy a jogi személy nevének 

jogosulatlan felhasználása esetén a jogi személy kérheti a bíróságtól, hogy kötelezze a jogosulatlan 

használót a felhasználás megszüntetésére – a folyamatos jogsértés esetén –, attól való tartózkodásra, 

valamint elégtétel adására, amely vagyoni elégtétel adásában is megnyilvánulhat. Ez azonban nem 

minősül személyiségi jognak, hanem a jogi személy névhez való jogát védő önálló igénynek. 
1033  Vö. 87/1990. számú törvény. 
1034  Vojčík, 2010: 71. 
1035  Vojčík, 2010: 66. 
1036  Vö. a Legfelsőbb Bíróság 2009-ben hozott 30 Cdo 2094/2007. számú döntése, illetve a Beszterce-

bányai Kerületi Bíróság 13 Co 19/2008. számú döntése. 
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ságoknak egyidejűleg figyelembe kell venniük a saját döntéshozatalukat is, az egyenlő-

ség elvével összhangban hasonló esetekben hasonló döntést kell hozniuk, amelynek meg-

ítélése során közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia a jogsértések súlya és a megítélt kár-

térítés összege között.1037 Az objektív jogkövetkezmények kumulálására – ahogyan a ma-

gyar jogban is – lehetőség van, azonban a vagyoni elégtétel és a morális elégtétel együttes 

érvényesítésére nincs lehetőség. A vagyoni elégtétel érvényesítésének azonban nem elő-

feltétele a morális elégtétel iránti igény előterjesztése.1038 A SzPtk. 16. § alapján, „[a]ki 

személyiségi jogi jogsértéssel kárt okoz köteles azt megtéríteni”. Az így okozott kár meg-

térítésére a SzPtk. kártérítési felelősségi szabályait kell alkalmazni. A kártérítési és a nem 

vagyoni kár megtérítése iránti igény nem zárják ki egymást, így lehetőség van akár önál-

lóan, de akár egy keresetben történő előterjesztésére is.1039  

Az aktív legitimáció minden esetben azt a személyt illeti meg, akinek a személyiségi 

jogait megsértették.  

A személyiségi jogi jogsértések miatt leggyakrabban polgári jogi igény előterjesz-

tésére kerül sor, amelyet a szlovák polgári perrendtartásról szóló törvény1040 12. § alap-

ján1041 – tekintettel arra is, hogy a kizárólagos hatásköröket rendező 22–33. §§ között 

nincs a személyiségi jogsértésekre vonatkozóan speciális rendelkezés – a járásbíróság-

hoz kell előterjeszteni. 

A személyiségi jogsértést eredményező magatartással szemben nemcsak polgári 

jogi, hanem büntetőjogi igénnyel is felléphet a megsértett személy. A szlovák büntető 

törvénykönyv1042 (a továbbiakban: szlovák Btk.) több olyan tényállást is tartalmaz, 

amely az individuum vagy egy közösség személyiségével kapcsolatos valamely jogot 

védi, de alapvetően a 373. § (1) bekezdésében szabályozott rágalmazás („ohováranie”) 

alapesetének tényállását, valamint a (2) és a (3) bekezdésekben foglalt minősített ese-

teket kell megemlíteni. A rágalmazás alapesete szerint, „[a]ki másról olyan hamis tényt 

közöl, amely alkalmas arra, hogy jelentős mértékben veszélyeztesse a más állampolgá-

roknál fennálló becsületét, megkárosítsa a foglalkoztatásban, a vállalkozásában, vagy 

megzavarja őt a családi kapcsolataiban vagy más egyéb súlyos kárt okozhat számára, 

két évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő”. Témánk szempontjából a (2) bekezdés 

c) pontjában foglalt minősített eset bír relevanciával, miszerint öt évig terjedő szabad-

ságvesztéssel büntetendő, ha az (1) bekezdésben foglalt bűncselekményt nyilvánosság 

 
1037  Vö. a szlovák Alkotmánybíróság III. ÚS 288/2017. számú döntése. 
1038  Vojčík, 2010: 71. 
1039  Vö. Budinská – Horváth, 2013: 9. 
1040  Lásd: Zákon 160/2015. Z.z. Civilný sporový poriadok. 
1041  A szlovák Pp. 12. §-a szerint „[e] törvény eltérő rendelkezése hiányában első fokon a járásbírósá-

gok ítélkeznek”. 
1042  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
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előtt követik el. A nyilvánosság előtt történő elkövetés megítélése mindig az eset kö-

rülményeinek figyelembevételével történhet. Álláspontunk szerint a közösségi médiá-

ban elkövetett rágalmazás e körbe eshet. 

Nem hagyhatóak figyelmen kívül a személyes adat jogosulatlan vagy a jogszabályi 

előírásoknak nem megfelelő kezelésével okozott személyiségi jogi jogsértések. A ter-

mészetes személy, mint érintett jogosult kezdeményezni az illetékes adatvédelmi hatóság 

eljárását, amennyiben meglátása szerint az adatkezelő a személyes adatai kezelésével 

összefüggésben valamilyen jogsértést követett el. Az adatvédelmi hatóság hatósági el-

járása keretében megállapíthatja az adatkezelő felelősségét, amelynek keretében adat-

védelmi bírságot szabhat ki. Ez az eljárás nem érinti az érintettet egyébként megillető 

igények érvényesítését. Tekintettel arra, hogy a személyes adat, mint személyiségi jog 

polgári jogi szempontból is védett érték, így a SzPtk. 13. §-ában foglalt igények, vala-

mint e mellett büntetőjogi igények is előterjeszthetőek. 

 

5.3. A vagyoni elégtétel speciális intézménye 

A szlovák jogban az Alkotmány 127. cikkében1043 foglaltaknak megfelelően, a Szlovák 

Köztársaság alkotmánybíróságáról szóló 314/2018. számú törvény1044 (a továbbiakban: 

314/2018. számú törvény) alapján, valamely alapvető jog megsértése miatt az alkot-

mánybírósághoz lehet fordulni, valamely közhatalmi szerv eljárásában hozott döntés-

sel, vagy elvégzett cselekményével szemben. Az előterjeszthető ún. „alkotmányjogi 

panasz” esetén lefolytatott eljárásban speciális igényként1045 előterjeszthető az ún. 

„megfelelő vagyoni elégtétel”. A specialitása tulajdonképpen abban rejlik, hogy va-

gyoni kötelezést tartalmazó döntést az Alkotmánybíróság is megállapíthat, amely eu-

rópai szinten is viszonylag sajátos.1046 A 314/2018. számú törvény 135. § (1) bekezdése 

alapján „[h]a az alkotmánybíróság a kérelmező részére megfelelő vagyoni elégtételt 

állapít meg, a közhatalmi szerv, amely a kérelmező alapvető jogát és szabadságát meg-

sértette, köteles azt az alkotmánybíróság döntésének jogerőssé válását követő két hó-

napon belül megfizetni”. A (2) bekezdés alapján „[a]mennyiben a kötelezett az (1) be-

kezdés szerint megállapított megfelelő vagyoni elégtételt határidőben nem fizeti meg, 

az aktuális és minden további megkezdett évet érintő késedelem esetén a megállapított 

megfelelő vagyoni elégtétel 5%-kal növelt összegét kell megfizetnie”. 

 
1043  A szlovák Alkotmány 127. cikk (3) bekezdése alapján „[a]z alkotmánybíróság, azon személynek, 

akinek az (1) bekezdésben foglaltak szerint valamely alapvető jogát vagy szabadságát megsértik, 

megfelelő vagyoni elégtételt állapíthat meg”.  
1044  Zákon č. 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
1045  Vö. 314/2018. számú törvény 123. § (2) bekezdés.  
1046  Ilyen jogkörrel rendelkezik pl. a Német Alkotmánybíróság is. Megjegyezzük, hogy a szlovák jogal-

kotás során a legnagyobb inspirációt a német megoldások jelentették, így feltételezhetően ennek 

köszönhető a hasonló jogkör biztosítása.  
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A megfelelő vagyoni elégtétel iránti igény valamely közhatalmi szerv által elkövetett 

alapjogi jogsértés esetén terjeszthető elő, mégpedig a közhatalmi szerv döntésével vagy 

magatartásával szemben.1047 Az igény önálló kérelemként nem, hanem a közhatalmi 

szerv döntésével szemben előterjesztett alkotmányjogi panaszban kérelmezhető. Ez az 

igény egyébként nem érinti a közhatalmi szervvel szemben előterjeszthető egyéb igénye-

ket, így pl. a kártérítési igényt vagy a nem vagyoni kár megtérítésére irányuló igényt,1048 

különösen azért sem, mert e két igénnyel nem azonos kategória, még annak ellenére sem, 

hogy alapvetően nem vagyoni sérelem kielégítését célozza.1049 Olyan pénzben kifejezett 

kötelezettségnek minősül, amely alkalmas arra, hogy elégtételként szolgáljon az elszen-

vedett alapjogi jogsértésért. A megfelelőség mércéje azt jelenti, hogy a megállapított 

pénzösszeg mértéke kiegyensúlyozza az alapjogi jogsértés mérlegének egyik serpenyő-

jében lévő elkövetett jogsértést a másik serpenyőben lévő megsértett érdekkel szem-

ben.1050 A megfelelő vagyoni elégtétel célja, hogy csökkentse az elszenvedett sérelmet, 

olyan elégtétel, amely alkalmas arra, hogy a jogi bizonytalanság idejéig enyhítse a jogsé-

relmet.1051 Célja továbbá, hogy megerősítse az alapvető jog védelmét olyan esetekben, 

amelyekben megállapításra került, hogy az alapvető jog olyan megsértésére került sor, 

amely nem csak a jogsértés megállapítását vagy egyéb eljárásra utalását, hanem a jogvé-

delem magasabb fokát teszi szükségessé.1052 Egy 2003-as alkotmánybírósági döntés alap-

ján a megfelelő vagyoni elégtétel egyik céljaként az elszenvedett nem vagyoni kár repa-

rálását jelölte meg,1053 azonban ezzel ellentétesen egy 2013-as döntésében megállapította, 

hogy az nem szolgálhatja a nem vagyoni kár iránti igény reparálását.1054 A vagyoni elég-

tétel mértékét az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörében állapítja meg olyan mérték-

ben, amely alkalmas arra, hogy a megsértett alapjog védelmét és ezzel a jogbiztonságot 

garantálja, a megállapítása során nem kell figyelembe venni az esetlegesen felmerülő va-

gyoni kárt sem, hiszen e két jogintézménynek eltérő a célja.1055 

A megfelelő vagyoni elégtétel nem kifejezetten a közösségi média felületén elköve-

tett személyi jogsértések miatt előterjeszthető igények közzé tartozik, azonban lehet 

annak jogkövetkezménye.  

 
1047  Fontos követelmény, hogy csak a már meghozott jogerős döntéssel vagy elvégzett cselekménnyel 

szemben terjeszthető elő ilyen igény, nem terjeszthető elő olyan esetekben, amely esetlegesen a jö-

vőben meghozott döntésre, illetve végrehajtott cselekményre vonatkozik. Lásd: az Alkotmánybíró-

ság II. ÚS 177/2013. számú döntését.  
1048  Lásd: a szlovák Alkotmány 127. cikk (4) bekezdését, valamint az Alkotmánybíróság I. ÚS 481/2014. 

számú döntését. 
1049  Vozár – Ficová – Kerecman – Humeník – Zlocha, 2015: 13. 
1050  Lásd: az Alkotmánybíróság I. ÚS 412/2011. számú döntését. 
1051  Lásd: az Alkotmánybíróság I. ÚS 203/2013. számú döntését. 
1052  Vö. az Alkotmánybíróság IV. ÚS 2010/04. számú döntése. 
1053  Vö. az Alkotmánybíróság IV. ÚS 84/02. számú döntése. 
1054  Vö. az Alkotmánybíróság I. ÚS 203/2013. számú döntése. 
1055  Vö. az Alkotmánybíróság I. ÚS 445/2011. számú döntése. 
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6. Egy elhíresült jogeset 

A szlovák bíróságok ítélkezési gyakorlatából az első, 2011-ben indult – Stacho v. Klub 

Stražov elnevezéssel elhíresült – jogesetet szeretnénk kiemelni, amelynek tárgya egy 

internetes honlap szolgáltatójának személyiségi jogot érintő jogsértésért való felelős-

ségre vonása volt. A tényállás szerint az alperes (Klub Stražov) által üzemeltetett hon-

lapon az önkormányzatot érintő hírek közlése történik azzal, hogy lehetőséget biztosí-

tanak a bejegyzésekhez történő hozzászólásra. Az egyik ilyen bejegyzéshez, anonim 

módon hozzászólásokat tettek személyek, amelyekben a vállalkozóként tevékenykedő 

felperesre (Stacho) vonatkozóan expresszív kifejezéseket használtak, mint pl. „Tolvaj”, 

vagy „Csaló”.  

A felperes elsősorban megkísérelte a honlap üzemeltetőjénél rendezni a sérelmét 

azzal, hogy kérte törölni a hozzászólásokat, valamint kérte, hogy kérjenek tőle bocsá-

natot, és fizessenek az őt ért nem vagyoni sérelmek miatt 5000 euró pénzösszeget. Te-

kintettel arra, hogy ennek a szolgáltató nem tett eleget, az érintett bírósághoz fordult és 

ugyanezen igényeket támasztotta az alperessel szemben.1056 Az első fokon eljáró járás-

bíróság megállapította, hogy a használt kifejezések alkalmasak a felperes becsületének 

és jó hírnevének csorbítására, így mivel a jogsértést megállapította, valamennyi a kere-

setben előterjesztett igény teljesítésére kötelezte az alperest.1057 A fellebbezés folytán 

eljáró kerületi bíróság az elsőfokú döntést hatályon kívül helyezte, és kötelezte az al-

perest, hogy a kommentek sértő részét moderálás útján törölje.1058 A bíróság döntése – 

Husovec álláspontja szerint – egyrészről pozitívan értékelhető, mivel helyesen ismerte 

fel és alkalmazta a bíróság az ún. „hosting” szolgáltatás nyújtására vonatkozó rendel-

kezéseket, amellyel helyesen állapította meg a jogsértő személyeket és a jogsértés kö-

rülményeit, másrészről viszont negatívan, mivel a SzPtk. 13. §-ban foglalt passzív le-

gitimáció, valamint a 22/2004. számú törvény 6. § (4) és (5) bekezdésében foglalt, a 

szolgáltatót terhelő törlési kötelezettséget figyelmen kívül hagyta. A tényállás lebon-

tása során megállapítható, hogy a polgári jogi szempontból értékelt jogsértés elkövetője 

a kommenteket tévő anonim személyek voltak, nyilván e megállapítás azzal az előfel-

tétellel érvényes, hogy e bejegyzéseket jogsértőnek értékeljük. A fórum üzemeltetője 

nem ismerte ezeket a személyeket és utasítást, iránymutatást sem adott a bejegyzések 

megfogalmazása során, így az ő magatartása teljesen passzív volt. A magánjogi fele-

lősség főszabálya szerint mindenki felelős a saját magatartásáért, kivéve, ha speciális 

rendelkezés alapján más személyt terhel a felelősség valamely jogsértő magatartásért 

(így például a kiskorú által tanúsított magatartásért pl. jogsértő bejegyzésért, a törvé-

nyes képviselője tartozik felelősséggel). Erre tekintettel a honlap üzemeltetője önállóan 

nem valósított meg személyiségi jogi jogsértést. Megállapítható, hogy a 22/2004. 

 
1056  Husovec, 2012: 45. 
1057  Vö. a Vágbesztercei Járásbíróság 7C/96/2011. számú döntése. 
1058  Vö. a Trencséni Kerületi Bíróság 19Co/3/2012. számú döntés.  



 

– 327 – 

számú törvény 6. § (5) bekezdése alapján kifejezetten nem terheli kötelezettség a to-

vábbított vagy tárolt információk figyelemmel kísérésére, monitorozására. Azt köve-

tően azonban, hogy a szolgáltató tudomást szerez az igénybe vevő jogsértő magatartá-

sáról, már két irányban terhelheti felelősség. Egyik, hogy gondatlan magatartásával 

fenntartja a jogsértő állapotot, illetve a jogsértő eredményt, amennyiben a tudomásszer-

zést követően nem tesz semmit, értve ez alatt azt a helyzetet is, ha pl. már bíróság kö-

telezte a jogsértő bejegyzés törlésére. Ez a magatartása az önálló felelősségét is ered-

ményezi, mégpedig a SzPtk. 11. § alapján személyiségi jogi és a 415. § és 420. § alapján 

a prevenciós kötelezettségének megsértése miatt. A felelősségének másik vetülete a jog-

sértő állapot vagy eredmény fenntartására irányuló szándékos magatartása esetén merül 

fel. A bíróság helyesen állapította meg, hogy a jogsértés tekintetében a szolgáltatót egyik 

ismertetett felelősség sem terhelte. Husovec szerint a döntés annyiban nem helyes, hogy 

a bíróság hibásan döntött úgy, hogy a harmadik személyek részéről nem áll fenn a vé-

delmi intézkedések megtételének kötelezettsége és nagyon szűken értelmezte a SzPtk. 

13. §-ában foglalt a tartózkodási és elhárítási kötelezettségből eredő passzív legitimációt 

azzal, hogy kizárólag a bejegyzést tevő személyekre szűkítette annak körét. A téves ér-

telmezésből eredően a bíróság más jogi alapokra helyezve találta megállapíthatónak a 

szolgáltató felelősségét. A 22/2004. számú törvény 6. § (4) bekezdéséből vezette le a 

szolgáltató felelősségét és erre tekintettel kötelezte a jogsértő bejegyzések törlésére.1059 

A másodfokú döntéssel szemben mindkét fél felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A fe-

lülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróság eljárási hibát fedezett fel a másodfokú eljá-

rásban, amellyel megállapította, hogy sérült az alperes tisztességes bírósági eljáráshoz 

való joga, így a döntést hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasította a bíróságot.1060 

 

Összegzés 

Szlovákiában a személyiségi jogok hangsúlyosan alkotmányos alapokon nyugszanak, 

a védelmet azonban a polgári jog, a büntetőjog és a szűkebb körben a közjog is bizto-

sítja. A jogi személyekre nem vonatkoznak a természetes személyeket megillető sze-

mélyiségi jogok. A jogalkalmazás frekventált kérdései közé tartozik a véleménynyil-

vánítás szabadságának korlátozása a személyiségi jogok védelme érdekében, a közsze-

replők személyiségvédelme határvonalának megállapítása, stb. A digitális tartalmak út-

ján elkövetett jogsértésekre már találunk példákat, a bírói útra terelt jogsértések száma 

azonban nem kiemelkedő, így jogalkalmazási gyakorlatról még nem szólhatunk. 

 

 
1059  Husovec, 2012: 46–47. 
1060  Vö. a szlovák Legfelsőbb Bíróság 7 Cdo. 141/2012. számú döntése. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/hu#Internet-hozz.C3.A1f.C3.A9r.C3.A9s
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_socialnetworking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_socialnetworking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_socialnetworking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
https://strategie.hnonline.sk/marketing/1849458-85-percent-slovakov-je-na-internete-26-percent-z-nich-veri-internetu-viac-ako-rodine
https://strategie.hnonline.sk/marketing/1849458-85-percent-slovakov-je-na-internete-26-percent-z-nich-veri-internetu-viac-ako-rodine
http://www.isamosprava.sk/Rozhovor_k_nalezu_Ustavneho_sudu_SR_v_kauze_Pravo_obcana_na_informacie_vs__pravo_na_ochranu_osobnosti_verejneho_cinitela
http://www.isamosprava.sk/Rozhovor_k_nalezu_Ustavneho_sudu_SR_v_kauze_Pravo_obcana_na_informacie_vs__pravo_na_ochranu_osobnosti_verejneho_cinitela
http://www.isamosprava.sk/Rozhovor_k_nalezu_Ustavneho_sudu_SR_v_kauze_Pravo_obcana_na_informacie_vs__pravo_na_ochranu_osobnosti_verejneho_cinitela
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A közösségi média személyiségvédelemmel összefüggő kihívásai és szabályozása 

a Cseh Köztársaságban 

 

Barta Judit – Čerticky Mário 

 

 

A 21. század első két évtizedében végbement technológiai fejlődésnek köszönhetően 

az internethasználat mára mindennapossá vált, az emberi élet szerves részét képezi. 

Az internet az információáramlás legfőbb fóruma lett, amelynek felhasználása az élet 

bármely területén végtelen lehetőségeket kínál, emellett a kapcsolattartás egyik esz-

köze, és a véleménynyilvánítási jog gyakorlásának felületeként is szolgál. Társadalom-

formáló hatása tagadhatatlan. Az internet mára egy új „kulturális helyszínné vált”, 

amely az egyének politikai, családi és szakmai megnyilvánulásai színtereként is szol-

gál.1061 A természetes személyek a véleménynyilvánításukat az interneten keresztül, 

ezen belül nagyon gyakran a közösségi média különböző felületein gyakorolják. A vi-

lágháló segítségével szinte bárkivel kapcsolatba lehet lépni és bármiről véleményt lehet 

cserélni. A különböző etikai és viselkedési kódexek ellenére, amelyben az egyes por-

tálok üzemeltetői meghatározzák a követendő magatartásokat, mégis gyakran előfor-

dul, hogy a szolgáltatás igénybe vevői harmadik természetes személyek személyiségi 

jogait megsértik. Sok esetben teszik mindezt az anonimitás vagy pszeudonimitás 

maszkja mögé bújva, amely a jogsértő személyének beazonosítását, és az igényérvé-

nyesítését megnehezíti, akár ellehetetleníti.1062 

Az Eurostat 2018-as statisztikai adatai alapján a Cseh Köztársaság háztartásainak 

86%-a rendelkezett internethozzáféréssel, amely a 2013-as adatokhoz képest 13%-kal 

több. Az internethasználók száma az európai uniós átlagtól, csupán 3%-kal marad el.1063 

Egy 2018-ban a legalább 16. életévét betöltött személyek körében elvégzett felmérés 

 
  Barta Judit: habil, tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Civilisztikai Tudományok Intézete, Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék. 
  Čerticky Mário: egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai 

Tudományok Intézete, Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék. 
1061  Husovec, 2014: 31. 
1062  Čentík, 2018. 
1063  Lásd: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_soci 

ety_statistics_-_households_and_individuals/hu#Internet-hozz.C3.A1f.C3.A9r.C3.A9s (2020. 03. 20.). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/hu#Internet-hozz.C3.A1f.C3.A9r.C3.A9s
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/hu#Internet-hozz.C3.A1f.C3.A9r.C3.A9s
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alapján a cseh lakosság fele, körülbelül 4,5 millió ember használta valamely közösségi 

média felületét, amely a lakosság 51%-a. Ez az arány az európai uniós átlaghoz képest, 

amely 54%, csak minimálisan tért el.1064 A Cseh Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai 

alapján 2019. évben a cseh lakosság 81%-a rendelkezik internetkapcsolattal, amelyben 

a fiatal családok 97%-os arányt képviselnek, ezzel szemben az idősebb – nyugdíjkor-

határt betöltött – korosztály mindössze 40%-a használja az internetet.1065 

Jelen tanulmány keretében megvizsgáljuk a Cseh Köztársaságban a véleménynyil-

vánítás szabadságát és ehhez kapcsolódóan a közösségi média használatát illető jogi 

szabályozást, valamint a felmerülő jogkérdéseket, leginkább azt, amikor a vélemény-

nyilvánítás szabadságának joga megsérti más személyek személyiségi jogait.  

A tanulmány első pontjában azzal foglalkozunk, hogy a cseh jog milyen szabályokat 

tartalmaz a közösségi média használatára vonatkozóan.  

A tanulmány második pontjában megvizsgáljuk a véleménynyilvánítás és szólás-

szabadság alkotmány által biztosított jogának és a szintén az alkotmány által deklarált, 

de más jogágak védelme alatt is álló személyiségi jogoknak kapcsolatát. 

A harmadik pontban a közösségi média használata és a személyiségi jogok védel-

mének keresztmetszetében megvizsgáljuk az egyes, polgári jog által védett személyi-

ségi jogokat. 

A téma szempontjából nem hagyhatóak figyelmen kívül a közéleti szereplők meg-

ítélésére vonatkozó elméleti és gyakorlati kérdések sem, amit a negyedik pontban rész-

letezünk. 

Az ötödik pontban a személyiségi jogsérelem lehetséges következményeit tárgyal-

juk, különös figyelemmel a polgári jogi jogkövetkezményekre. 

 

1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (közösségi média) 

szabályozása 

A világhálón elérhető különféle közösségi médiák száma – elsősorban a 21. század 

technikai fejlődésének köszönhetően – jelentősen megnövekedett, amely tendenciát az 

irántuk kialakult igény csak felerősített. A magas felhasználószámmal rendelkező kö-

zösségi platformok egyik legfontosabb jellemzője, hogy nincsenek földrajzi határaik. 

Ez azt is eredményezi, hogy az egyes országok nehezen tudnak kialakítani olyan szabá-

 
1064  A statisztikai adatok vizsgálata körében a négy populáris közösségi média használatát vizsgálták, 

ezek a Facebook, Twitter, Instagram és a Snapchat. Lásd: https://www.lupa.cz/aktuality/pres-polo-

vinu-cechu-pouziva-socialni-site-internet-ma-81-procent-domacnosti/ (2020. 05. 30.), valamint 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_ 

internet_for_participation_in_social_networking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_ 

FP19.png (2020. 03. 20.). 
1065  Lásd: https://www.czso.cz/documents/10180/90577057/06200419k01.pdf/34dc31e4-fbe0-4c82-80 

fd-a472c79e989b?version=1.1 (2020. 05. 30.). 

https://www.lupa.cz/aktuality/pres-polovinu-cechu-pouziva-socialni-site-internet-ma-81-procent-domacnosti/
https://www.lupa.cz/aktuality/pres-polovinu-cechu-pouziva-socialni-site-internet-ma-81-procent-domacnosti/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_social_networking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_social_networking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Individuals_who_used_the_internet_for_participation_in_social_networking,_2018_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_FP19.png
https://www.czso.cz/documents/10180/90577057/06200419k01.pdf/34dc31e4-fbe0-4c82-80fd-a472c79e989b?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/90577057/06200419k01.pdf/34dc31e4-fbe0-4c82-80fd-a472c79e989b?version=1.1
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lyozási környezetet, amely egyszerre rendezi a szolgáltatásnyújtás szabályait és megfe-

lelően védi a szolgáltatás igénybe vevőit is. Az Európai Unió a társadalmi és gazdasági 

fejlődés elősegítése, valamint a belső határok nélküli térségben az áruk és szolgáltatások 

szabad áramlásának biztosítása céljából támogatja az információs társadalommal össze-

függő szolgáltatások fejlődését, amelyre tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 

megalkotta a 2000/31/EK irányelvet1066 (a továbbiakban: Irányelv) azzal a céllal, hogy a 

tagállamok területén nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások jogi 

kereteit meghatározza. Ennek alapulvételével a cseh jogalkotó megalkotta az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. törvényt1067 (a továbbiak-

ban: 480/2004. törvény). A törvény hatálya – 2004. szeptember 7. napjától – kiterjed az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtás során az elektronikus kom-

munikációs hálózaton végzett tevékenységekre, így meghatározza különösen az informá-

ciós társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó személyek jogait és kötelezettsé-

geit, valamint a szolgáltatásnyújtással összefüggő felelősségét.1068 

A törvényben használt és a témánk szempontjából is releváns fogalmak közül az in-

formációs társadalommal összefüggő szolgáltatások meghatározását kell kiemelni, amely 

szerint „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül bármely elekt-

ronikus úton, a szolgáltatás igénybe vevője által elektronikus eszközök segítségével kez-

deményezett, jellemzően ellenérték fejében végzett szolgáltatás; a szolgáltatás akkor mi-

nősül elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak, ha az elektronikus kommunikációt lehe-

tővé tevő hálózat útján kerül elküldésre és a szolgáltatás igénybe vevője által elektronikus 

eszköz útján kerül tárolásra”.1069 A fogalmat az alábbi lényeges elemek alkotják: 1) 

elektronikus úton, azaz távollévők között történik a szolgáltatásnyújtás; 2) jellemzően 

ellenérték fejében; 3) elektronikus eszközök igénybevételével; valamint 4) az igénybe 

vevő egyedi kérelme alapján. Mindezek ismertetése előtt meg kell állapítani, hogy a szol-

gáltatás nyújtása alatt valamely tevékenységet kell érteni és nem a szolgáltatás nyújtásá-

nak teljes folyamatát, ugyanis előfordulhat, hogy a szolgáltatás folyamatában vannak 

olyan tevékenységek, amelyek e definíció alá esnek és lehetnek olyan részei is, amelyek 

már nem.1070 Az egyes fogalmi elemek tekintetében az alábbiak jegyezhetők meg:  

1) távollévők közötti szolgáltatás az olyan szolgáltatás, amely során a szolgáltatást 

nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő személy nincs jelen egy időben;  

 
1066  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalom-

mal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 

(„Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”). 
1067  Zákon č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých 

zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). 
1068  Vö. 480/2004. törvény 1. §. 
1069  Vö. 480/2004. törvény 2. § a) pont. 
1070  Husovec, 2014: 97–98. 
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2) a szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása alatt nem feltétlenül anyagi el-

lenszolgáltatást kell érteni, hanem az történhet egyéb módon is, pl. a személyes 

adatok megadásával is;  

3) elektronikus eszközök útján kitétel azt jelenti, hogy a szolgáltatás az eredeti he-

lyéről elküldésre kerül és az elektronikus berendezés helyén megérkezik, amely-

nek célja adatok feldolgozása és tárolása és ezek sugárzása, a továbbítás és fo-

gadás teljes egészében dróthálózat, rádióhálózat, optikai hálózat vagy egyéb 

elektromágneses eszközök útján történik. Az általános postai szolgáltatások te-

hát nem tartoznak e körbe. A törvény definiálja azt is, hogy mit ért elektronikus 

eszköz alatt, amely szerint „az elektronikus eszköz alatt különösen az elektroni-

kus kommunikációt, elektronikus kommunikációt lehetővé tevő berendezést, au-

tomatikus hívó és kommunikációs rendszert, a telekommunikációs végberende-

zést és az elektronikus postát1071 kell érteni”;1072  

4) az igénybe vevő egyedi kérelme alatt azt kell érteni, hogy az igénybe vevő aktív 

vagy passzív magatartása alapján veszi igénybe, így pl. azzal, hogy az internetes 

böngésző keresőjébe beírja a keresett kifejezést, stb.1073 

 

Meg kell határozni az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó és az 

azt igénybe vevő személy fogalmát is. Előbbi tekintetében a törvény megállapítja, hogy 

a „szolgáltatást nyújtó személy az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely va-

lamely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt”.1074 E mellett a szol-

gáltatást igénybe vevő személynek, amelyet a cseh törvény sajátos elnevezéssel, fel-

használóként említ, „felhasználónak minősül valamennyi természetes és jogi személy, 

aki vagy amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, kü-

lönösen információ keresése vagy hozzáférése céljából”.1075 Látható tehát, hogy a szol-

gáltatás igénybe vevőjének személyét a törvény tágan fogja fel, abba a jogi személyek 

is beletartoznak.  

A közösségi oldalak útján elkövetett jogsértések többsége természetes személyek-

hez kapcsolódik, azonban a jogi személyek is megjelenhetnek mind a jogsértő, mind a 

sérelmet szenvedett fél oldalán, a tanulmány a jogi személyeket ért jogsértésekre és 

azok szabályaira nem tér ki.  

 
1071  Az elektronikus posta fogalmát is meghatározza a törvény 2. § b) pontja, miszerint „elektronikus 

posta alatt az olyan szöveges, hang- és képüzenetet kell érteni, amelyet elektronikus kommunikációt 

lehetővé tevő nyilvános hálózat útján továbbítottak, és amelynek az igénybe vevő hálózatában vagy 

a végberendezésében történő tárolására lehetőség van mindaddig, amíg az igénybe vevő fel nem 

használja”. 
1072  Vö. 480/2004. törvény 2. § c) pont. 
1073  Husovec, 2014: 98–100. 
1074  Vö. 480/2004. törvény 2. § d) pont. 
1075  Vö. 480/2004. törvény 2. § e) pont. 
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A jogi személy által elkövetett jogsértések kapcsán a bírói gyakorlatban az a kérdés 

merült fel, hogy a jogi személy felelősséggel tartozik-e a nevében eljáró személy által 

a közösségi média valamely felületén elkövetett jogsértésekért.1076 

 

2. Az alkotmány által biztosított véleménynyilvánítás és a szólásszabadság 

kontra polgári jogi személyiségvédelem 

Egy modern állam által az állampolgárai részére biztosított jogok között feltétlenül sze-

repelnie kell az információhoz való jognak és a véleménynyilvánítás szabadságának. 

Ezek érvényesülését egy demokratikus társadalomban biztosítani kell, amelyek azonban 

nem korlátlanok, hiszen egyéb érdekek, mint pl. a nemzetbiztonság vagy más személyek 

jogainak és szabadságainak érvényesülése érdekében korlátozható. A cseh jogban az in-

formációhoz való jogot és a véleménynyilvánítás szabadságát a Cseh Köztársaság Alkot-

mányának1077 3. cikke alapján, annak elválaszthatatlan részét képező „Alapvető jogok és 

szabadságok nyilatkozata”1078 (a továbbiakban: Nyilatkozat) elnevezésű dokumentum 

deklarálja.1079 A Nyilatkozat 17. cikk (1) bekezdése alapján „[v]élemény kinyilvánításá-

nak joga és az információhoz való hozzáférés szabadsága biztosított”. A (2) bekezdés 

szerint „mindenkinek joga van szóban, írásban, a sajtó útján, képpel vagy egyéb módon 

kifejezni a véleményét és arról szabadon tájékozódni, ideákat és információkat tekintet 

nélkül az országhatárokra elfogadni és terjeszteni”. E jogokat korlátozni – a (4) bekezdés 

alapján – kizárólag törvényben lehet, azzal a feltétellel, hogy a korlátozás egy demokra-

tikus társadalomban mások jogainak és szabadságainak, a nemzetbiztonság, a közbizton-

ság, a közegészség és a közerkölcs védelme érdekében szükséges intézkedésnek minősül. 

A véleménynyilvánítás szabadsága és a polgári jogi személyiségvédelem közötti határ-

vonal az ún. „proporcionalitás tesztjének” elvégzésével jelölhető ki, amely alapján el-

dönthető, hogy az összeütköztetett jogok és szabadságok közül melyiknek kell elsőbbsé-

get biztosítani. A véleménynyilvánítás szabadságának a személyiségi jogokkal történő 

 
1076  A cseh Legfelsőbb Bíróság a 30 Cdo 2837/2004. számú, valamint ugyanígy a 30 Cdo. 1293/2007. 

számú ítéletében, a következő álláspontot fejtette ki: „amennyiben a jogsértés megítélése során egy 

természetes személy valamely jogi személy vagy más természetes személy nevében járt el, és a ma-

gatartása helyben, időben és tárgyában összefügg az eljárásával, a polgári jogi szankciók azt a 

személyt terhelik, akinek a nevében az ilyen személy eljárt.”  

Egy 2002-ben hozott ítéletben azt állapították meg, hogy „nem minden az alkalmazott által a mun-

kavégzése során okozott kárért tartozik felelősséggel a munkáltató, különösen akkor, ha a magatar-

tás a szervezet tevékenységi körén kívül esik”. Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 28 Cdo 931/2002. 

számú döntése.  
1077  Ústavny zákon 1/1993. Sb. o Ústave České republiky. 
1078  Lásd: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (2020. 05. 31.). 
1079  Ez egy rendkívül érdekes és sajátos megoldása az alapvető jogok deklarálásának, hiszen az egyes 

nemzetek jellemzően magában az alkotmány szövegében határozzák meg az alapjogokat. Ennek 

ellenére a védelem jellege és foka ugyanolyan mértékű, mint bármely más ország jogában. 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
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összeütköztetése során alapvető követelmény, hogy nem élvezhet védelmet olyan, a nyil-

vánosság részére közvetített vélemény, amely valótlan tényeket közöl,1080 vagy azon 

alapszik, továbbá aránytalan kritikát fogalmaz meg, valamint objektíven alkalmas arra, 

hogy a személyiségi jogokban sérelmet okozzon, így pl. az érintett személy jó hírnevét 

rontsa. E problémával számos nemzeti és uniós bíróság is foglalkozott már, de mindegyik 

döntés hangsúlyozza, hogy az eset összes körülményeire tekintettel kell lennie annak 

megítélése során, hogy melyik jog vagy szabadság érdemel elsőbbséget.1081  

Sokszor vetődik fel az a kérdés, hogy mennyire hatékony igényérvényesítési lehe-

tősége van a sérelemmel érintett személynek, ha a jogsértést az internet valamely felü-

letén, így pl. a közösségi médiában követik el, különösen nehéz ez akkor, ha a jogsértő 

személy anonim vagy pszeudonim módon követte el a jogsértést, hiszen a jogsértő sze-

mély beazonosíthatatlansága esetén a jogosult nem tudja, kivel szemben kell a jogi igé-

nyét előterjesztenie.  

A véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatosan vetődik fel kérdésként a köz-

életi szereplők személyiségi jogainak határa, amelyet a 4. pontban fogunk részletesen 

tárgyalni.  

A közösségi médiában elkövetett jogsértések tekintetében a cseh jogban még nem 

beszélhetünk széles körben kialakult bírói gyakorlatról, mivel nem jellemzőek a közös-

ségi médiával kapcsolatos perek. Ellenben a véleménynyilvánítás és az információhoz 

való jognak a sajtó- és egyéb médiafórumokon keresztül történő érvényesülése és egyes 

személyiségi jogokkal való összeütközésének komoly gyakorlata van.1082 

 

3. A közösségi média által érintett személyiségi jogok főbb szabályai 

Tekintettel arra – ahogy az előzőekben is utaltunk –, hogy a közösségi média felületein 

lehetőség van különböző információknak a nagy nyilvánosság részére történő megosz-

tására, illetve a véleménynyilvánítás jogának gyakorlására, ezért e fórumok a jogsérté-

sek elkövetésének „színtereként” is szolgálhatnak. A jogsértések körében a személyi-

ségi jogi jogsértések elkövetése a jellemzőbb. A személyiségi jogok a természetes sze-

mély személyiségéhez tapadó, attól elválaszthatatlan és elidegeníthetetlen jogait jelen-

tik, amelyek alanyai a cseh jog által is elismert magas szintű védelemben részesülnek. 

A személyiségi jogok jellemzően egy nemzet legfőbb jogforrásából az alkotmányból 

eredő alapjogok, amelyek több jogágban is védelemben részesülnek. A cseh jogban a 

 
1080  A cseh Alkotmánybíróság I. ÚS 156/99. számú döntésében megállapította, hogy az információnak a 

legszélesebb nyilvánosság részére való eljuttatásában szerepet játszó sajtótól nem várható el, hogy a 

közölt információ valamennyi körülményét részletesen közöljék. Ezért a közölt információ valóságtar-

talmát a lényeges tartalma alapján kell megítélni. 
1081  Ezt hangsúlyozza pl. cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 2900/2008. számú döntése is. 
1082  Vö. a cseh Alkotmánybíróság I. ÚS 156/99. számú és az I. ÚS 159/99. számú döntését, továbbá a 

cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 2900/2008. számú döntését. 
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személyiségi jogok, mint az embert megillető alapjogok védelmének eredője a Nyilat-

kozat. Mindemelett az Alkotmány 10. cikke alapján a Cseh Parlament által ratifikált 

nemzetközi szerződések is a cseh jog részét képezik. Erre tekintettel az alapvető jogok 

védelme körében figyelembe kell venni az 1976-ban hatályba lépett Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányt, az Emberi Jogok Európai Egyezményét stb.1083 

Az egyes személyiségi jogok sérelme esetén különböző jogterületek által szabályo-

zott igények sokasága merülhet fel, amelyek között a polgári jog és a büntetőjog a leg-

relevánsabb, de nem hanyagolhatóak el egyes közigazgatási eljárások sem, amelyekről 

alább részletesebben szólunk.  

E helyütt csupán az egyes jogterületek védelmét megalapozó jogszabályokat rögzítjük.  

A polgári jogi védelem alapját – a 2014. január 1-jétől hatályban lévő – cseh Polgári 

Törvénykönyvről szóló 89/2012. törvény1084 (a továbbiakban: CsPtk.) képezi. Itt meg kell 

jegyezni azonban, hogy a jelen tanulmányban is hivatkozott és bemutatásra kerülő bírósági 

döntések jellemzően a CsPtk. előtt hatályban lévő 40/1964. számú törvény1085 idején szü-

lettek. Az érdekesség e tekintetben az, hogy ez a törvény a Szlovák Köztársaságban ma is 

hatályban lévő Polgári Törvénykönyv, amelyet a két ország 1993-as szétválását követően 

mindkét ország tovább alkalmazott addig, amíg a cseh polgári jogi kodifikáció eredménye-

képpen meg nem született a CsPtk.1086 Erre tekintettel a tanulmányban érintett számos jog-

eset alapját a 40/1964. törvény képezi, de kizárólag olyan döntéseket érintünk, amelyeket a 

cseh jogalkalmazók hoztak, ezek közül is kiemelt figyelemmel a Cseh Köztársaság Legfel-

sőbb Bírósága és a Cseh Köztársaság Alkotmánybírósága által meghozott döntésekre. 

A személyiségi jogok polgári jogi védelmének alapját a CsPtk. 81. § (1) bekezdése 

képezi, amely szerint a „[a]z ember személyisége védett, ideértve valamennyi termé-

szetes jogát is. Mindenki köteles tiszteletben tartani mások szabad döntését.” 

A személyiségi jogok kizárólag a természetes személyeket illeti meg, a jogi szemé-

lyeket nem.1087 Érdekesség, hogy a személyiségi jogok, különösen a becsület és az emberi 

méltóság sérelme állhat fenn azon természetes személyek esetében, akikkel szemben el-

követett jogsértés valamely vállalkozási tevékenységgel összefüggésben végzett maga-

tartásra vonatkozik.1088 

Bár a tanulmányunk fókuszába a magánjogi normák vizsgálata kerül, nem felejthetjük 

el, hogy a polgári jogi védelem mellett a közjog is védelemben részesíti a természetes 

személyeket. E körben a büntetőjogi normákat kell kiemelni, amelynek legfőbb forrása 

 
1083  Kolář, 2012: 38–39. 
1084  Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. 
1085  Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. 
1086  Megjegyezzük, hogy a Szlovák Köztársaságban is folyamatban van egy új polgári jogi kódex elfo-

gadása, amely azonban már hosszú évek óta húzódik, sőt sok éve stagnál. 
1087  Kolář, 2012: 40., ugyanígy Brostík, 2012: 17. 
1088  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 1310/2005. számú döntés. 
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a büntető törvényről szóló 40/2009. törvény1089 (a továbbiakban: CsBtk.). A büntetőjog 

jellemzően a személyiségi jogi jogsértések körében azon magatartásokat bünteti, ame-

lyeknek súlya és jellege miatt más jogterület, így pl. a polgári jogi szabályok által tör-

ténő szankcionálása már nem elegendő.1090 

 

3.1. Képmás védelme 

A technológiai fejlődésnek, különösen a kép- és hangfelvételek tömeges terjesztésének 

köszönhetően a képmás védelmének szabályozása társadalmi igény lett. A képmás vé-

delmének szabályai különösen nagy hangsúlyt kapnak a közösségi média egyes felüle-

tein tanúsított magatartások körében. A régi cseh polgári jogi szabályokkal ellentétben, 

ahol mindösszesen két bekezdést tartalmazott a törvény, az új CsPtk. lényegesen több 

és részletesebb rendelkezéseket állapít meg a képmás védelme kapcsán.1091 A képmás-

hoz való jog pozitív tartalma, hogy az embernek joga van a saját képét saját döntése 

szerint formálni1092 és döntést hozni arról, hogy objektív módon ábrázolásra kerüljön-e, 

vagy sem. Ezzel szemben a negatív tartalma, hogy az embernek joga van a képmásába 

történő bármely beavatkozástól való védelemre.1093 

A képmáshoz való jog védelmét és a védelem korlátozásának lehetséges irányait a 

CsPtk. 84–90. §§ rögzítik. A 84. § alapján „[e]gy személyről bármely módon képmást 

készíteni oly módon, hogy beazonosíthatóvá válik, kizárólag a hozzájárulásával lehet-

séges”. A rendelkezés alkalmazhatóságának fontos feltétele a személy beazonosítható-

sága.1094 A beazonosíthatóság feltétele már abban az esetben is teljesül, ha a körülmé-

nyekből, illetve például a képmást kísérő szövegből kétségkívül megállapítható, hogy 

az kire vonatkozik, vagy a képmás kizárólag az adott személyre vonatkozó jellemzőket 

tükrözi, s ezáltal azonosítható be. A képmástól nem is elvárt követelmény, hogy teljes 

legyen, elegendő, ha tartalmazza azokat a jegyeket, amelyekkel a személy már beazo-

nosítható.1095 A 85. § (1) bekezdése a képmás felhasználása tekintetében megállapítja, 

hogy „egy személy képmását terjeszteni kizárólag a hozzájárulásával lehetséges”.  

 
1089  Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. 
1090  E körben pl. megemlíthetőek az egyes szexuális bűncselekmények (CsBtk. 185–193. §§), amelyek 

többek között az emberi méltóságot sértik, vagy pl. a magánlaksértés tényállása (CsBtk. 178. §), amely 

a magánélethez való jogot sérti, illetve a személyi szabadsággal szemben elkövetett bűncselekmények 

(CsBtk. 168–177. §§), amelyek már számos személyiségi jogot érintenek, de meg kell említeni a sze-

mélyes adattal való visszaélés tényállását (CsBtk. 180. §) vagy a magán- és levéltitok intézményét 

(CsBtk. 182–183. §§), amelyek a személyes adatok védelméhez való személyiségi jogot sértik. 
1091  Šimerdová, 2016: 16. 
1092  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 936/2005. és a 30 Cdo 2232/2006. számú döntései. 
1093  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 1873/2006. számú döntése. 
1094  Šimerdová, 2016: 17.; valamint a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 2304/99., a 30 Cdo 936/2005. és 

a 30 Cdo 2232/2006 számú döntései. 
1095  Knap, 2004: 201–203. 
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E rendelkezésben a képmás felhasználásának csupán egyik módját szabályozza, mégpe-

dig a „terjesztést”. Ezt kiegészíti a (2) bekezdés azzal, hogy „[a]mennyiben egy személy 

a képmásának terjesztéséhez hozzájárult, ha a körülményekből más nem következik, vé-

lelmezni kell, hogy hozzájárult a képmás olyan terjesztéséhez és sokszorosításához, ame-

lyet a körülményekre tekintettel észszerűen előre láthatott”. A képmás elkészítése és fel-

használása tehát főszabály szerint a személy hozzájárulásán alapszik. A hozzájárulás 

szükségessége a képmás védelmének pozitív tartalmából ered, amely az egyén autonó-

miáját tükrözi.1096 A hozzájárulás megadható határozott vagy határozatlan időre is,1097 

amelyet bármikor korlátozás nélkül visszavonhat.1098 Azonban a CsPtk. kifejezetten 

rögzíti, hogy „amennyiben a határozott időre adott hozzájárulást a személy visszavonja 

és ezt a körülmények jelentős megváltozása vagy más észszerű indok nem alapozza 

meg, a hozzájárulás visszavonásával okozott károkat meg kell térítenie azon személy 

részére, akinek a hozzájárulást megadta”.1099 Ez a szabályozás a képmást felhasználó 

személy jogos gazdasági érdekének elismerését jelenti a képmás alanyának személyi-

ségi jogával szemben.1100 A hozzájárulás tekintetében a CsPtk. nem ír elő sem formai, 

sem tartalmi követelményt. A hozzájárulás formája körében megállapítható, hogy az 

megadható szóban, írásban és ráutaló magatartással. A tartalmi követelmény hiánya 

tekintetében azonban meg kell jegyeznünk, hogy a képmás védelmét – tekintettel arra, 

hogy a képmás személyes adatnak is minősül – az adatvédelmi szabályok is garantálják 

(lásd alább a 3.5. alfejezetet), ahol már találunk a hozzájárulás tartalmára vonatkozó 

követelményt, amely szerint a hozzájárulásnak konkrétnak kell lennie.1101 

A CsPtk. 88–89. §§ tartalmazzák a képmáshoz való jog korlátozásának lehetőségét. 

Eszerint „nem szükséges az egyén hozzájárulása, ha a képmást, illetve a hang- vagy 

képfelvételt más személy jogainak vagy jogos érdekének gyakorlása, illetve védelme 

érdekében készítik vagy használják fel”. A képmás védelmének ilyen módon történő 

korlátozása abban az esetben valósulhat meg, ha más személy joga vagy érdeke maga-

sabb szintet képvisel és annak védelme csak ilyen módon garantálható.1102 A 88. § (2) 

bekezdés alapján „nem szükséges a hozzájárulás abban az esetben sem, ha a képmás, 

a személyiség leírás, illetve a kép- vagy hangfelvétel elkészítése, vagy felhasználása 

törvényben meghatározott hivatalos célból történik, vagy olyan személyre vonatkozik, 

aki a nyilvánosságra tartozó kérdésben nyilvános szereplést vállal”. A (2) bekezdésben 

foglalt rendelkezés két irányban határoz meg korlátozást, egyik a közhatalmi szervek 

olyan hivatalos eljárása tekintetében, amely az egyén képmásának elkészítésével vagy 

 
1096  Šimerdová, 2016: 30. 
1097  Dvorák – Švestka – Zuklínová, 2013: 258. 
1098  Vö. CsPtk. 87. § (1) bekezdés. 
1099  Vö. CsPtk. 87. § (2) bekezdés. 
1100  Šimerdová, 2016: 32. 
1101  Lásd a hozzájárulás fogalmát a GDPR 4. cikk 11. pontjában. 
1102  Dvorák – Švestka – Zuklínová, 2013: 258. 
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felhasználásával jár, illetve másik a közéleti szereplést vállaló személyre vonatkozó 

korlátozás (ez utóbbival a 4. fejezet foglalkozik). A 89. § alapján „nem szükséges a 

hozzájárulás abban az esetben sem, ha a képmás, illetve a kép- vagy hangfelvételt ará-

nyos módon tudományos vagy művészeti, valamint nyomdai vagy hírközlési célból ké-

szítik vagy használják fel”. 

A képmás és a magánszféra védelmének korlátozása tekintetében a CsPtk. 90. § 

megállapítja, hogy valamennyi korlátozást úgy kell érteni, hogy az nem lehet arányta-

lan és nem lehet ellentétes az egyén jogos érdekeivel szemben. A képmás felhasználá-

sának aránytalan jellegét állapították meg abban az esetben, amikor egy televíziós hír-

műsor egy épület felrobbanásáról olyan formában tudósított, hogy egy megsebesült nő-

ről a robbanás napján egész nap és azt követően több napon keresztül is közzétett egy 

képfelvételt. Tekintettel arra, hogy a robbanásban sok személy volt érintett, illetve a 

nyilvánosság információs érdeke a robbanás tényéről és annak körülményeiről való tu-

dósítást igénylik, megállapítható volt, hogy a képfelvételek ilyen formában történő köz-

zététele aránytalan.1103  

 

3.2. A becsület és a jó hírnév védelme 

A cseh jogban a becsület és a jó hírnév védelmét – több alapjog együttes említése mel-

lett – a Nyilatkozat 10. cikk (1) bekezdése rögzíti, miszerint „[m]indenkinek joga van 

ahhoz, hogy tiszteletben tartsák az emberi méltóságát, a becsületét, a jó hírnevét és a 

nevét”. A cseh Alkotmánybíróság a becsületnek négy kategóriáját, szféráját különböz-

teti meg, ezek a magánszférához, a társadalomhoz, az állampolgársághoz és végül a 

szakmához tartozó becsület, amelyek közül az utolsó három együttesen a szociális szfé-

rát képezik.1104 Az első kategória tulajdonképpen a magánélet védelmét jelenti, amely 

mellett gyakran megjelenik a becsület védelme is. Ez a szféra kizárólag az adott sze-

mély információs önrendelkezésére tartozik. A szociális szféra ezzel szemben az alap-

jogok szociális jellegére reflektál, azt tükrözi, hogy az egyén a társadalom része és a 

társadalom többi tagjával kölcsönösen kapcsolatba lép, amelynek során a saját viselke-

désével, végső soron a létével a társadalom többi tagját befolyásolja. Ez a szféra már 

nem kizárólag az egyén önrendelkezési jogába tartozik, s ebbe a nyilvánosság érdeké-

ben be lehet avatkozni. A szociális szféra peremére azok az információk tartoznak, 

amelyek a közhatalom cselekvéseire vonatkoznak.1105 A becsülethez való jogot az em-

beri méltósághoz való jogtól az különbözteti meg, hogy utóbbi minden embert egyen-

lően illet meg, míg előbbit az adott személy élete során szerzi, „vívja ki”. A becsület az 

adott személyről mások által kialakított képet tükrözi, amelynek tartalma a személy 

élete során folyamatosan változik és változhat. Megállapítható tehát, hogy a becsület 

 
1103  Šimerdová, 2016: 29. 
1104  Budinská – Horváth, 2013: 71–73. 
1105  Lásd a cseh Alkotmánybíróság is a IV. ÚS 23/05. számú döntését. 



 

– 340 – 

nem minden embert illet meg azonosan, annak sérelmére való hivatkozás esetén az 

adott eset összes körülményét meg kell vizsgálni.1106 

A régi cseh Ptk. szabályai alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította a becsülethez 

való jog sérelmét abban az esetben, amikor a jogsértő egy adott személyre vonatkozóan 

hamis, rágalmazó jellegű tényállításokat hozott nyilvánosságra. A bíróság döntésében 

rögzítette, hogy „a becsület megsértését követi el az a személy, aki egy másik személynek 

vagy a személyiségének leírását célzó kritikát fogalmaz meg úgy, hogy ehhez olyan exp-

resszív kifejezéseket használ, amely nem áll arányban a kritika céljával. Ebből eredően, 

ha a kritika tartalma és a cél jelentős aránytalanságban áll, illetve a kritika tartalma nem 

adekvát az adott személy kritizált magatartásával, miközben a kritikából kitűnik, hogy 

annak célja az adott személy megsértése vagy lejáratása, úgy e magatartás alkalmas 

arra, hogy a személy becsületét, mint személyiségi jogot megsértse.”1107 Egy másik dön-

tésében megállapította a Legfelsőbb Bíróság, hogy „a becsület sérelmét olyan kijelenté-

sekkel lehet elkövetni, amelyek objektíven alkalmasak arra, hogy az érintett személy más 

személyek által róla kialakított vélemény alapján fennálló becsületében sérelmet okozzon. 

A jogsértő személy magatartásának vizsgálata körében a tudati jelleget, tehát azt, hogy 

azt szándékosan okozta, nem kell vizsgálni.”1108 A személyről kialakított vélemény, tehát 

a becsület eredője lehet valamely szakma által kialakított vélemény, elismerés is.1109 Eb-

ben az esetben tehát azt kell mérlegelni, hogy a kritika alanyára vonatkozó, az alapvetően 

valamely a nyilvánosságra is tartozó szakmában tanúsított magatartásával összefüggő ál-

lítással a nyilvánosság érdekének, az információhoz való jognak az érvényesülése törté-

nik-e, és ha igen, akkor az arányos-e az állítás tartalmával, vagy az állítás tartalmának 

nem a társadalom információkkal való ellátása, hanem a kritika alanyának megsértése, 

lejáratása a célja. Ez utóbbi esetben megállapítható a becsülethez való jog megsértése pl. 

abban az esetben, ha az állítás objektíven alkalmas arra, hogy az adott szakma által a 

kritika alanyáról kialakított elismerést, képet, véleményt csorbítsa.  

 

3.3. Emberi méltóság védelme 

Az emberi méltóság az ember személyiségének értékét testesíti meg, az életét érintő és 

azt jellemző jegyek tükrében. Egy demokratikus jogállam egyik építőköve és az állam-

 
1106  Brostík, 2012: 15. 
1107  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 4613/2007. számú döntése. Egy másik döntésben megállapí-

totta a Legfelsőbb Bíróság, hogy egy kijelentés értékelése során elsősorban a valóságtartalmát kell 

mérlegelni, majd azt, hogy a kifejezés formája, valamint tartalma arányos-e és a személyiségi jo-

gokba történő beavatkozás egyidejűleg szükségszerű-e a kritika közlése érdekében; összességében 

tehát, hogy a kritika elsődleges célja nem az érintett megszégyenítését vagy lejáratását célozza. Vö. 

30 Vdo 2900/2008. számú döntés.  
1108  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 332/2007. számú döntése. 
1109  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 332/2007. számú döntése. 
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polgároktól elvárható alapvető gondolkodásmód alapja, hogy az emberi méltóság va-

lamennyi individuumot megillető, a személyiségének részét képező, tőle elválasztha-

tatlan alapjog. „Az emberi méltóság védelmének célja, hogy az ember, mint élőlény 

méltósága mentes legyen minden olyan beavatkozástól, amely számára megalázó.”1110 

Ezt a védelmet a jog elsősorban a büntetőjogi és a polgári jogi normák útján garantálja, 

amelyek az emberi méltóságot érő különféle beavatkozások esetén előterjeszthető igé-

nyeket rögzítik, így például a büntetőjogban kifejezetten a szexuális méltóság védelmét 

garantáló szabályt, míg a polgári jogban a méltóság egyéb területeit védő szabályt ta-

lálunk. Alapvető követelmény, hogy e normák eredője minden esetben az egyes álla-

mok legfőbb normája, az alkotmány legyen. A cseh jogban az emberi méltósághoz való 

jogot a Nyilatkozat 10. cikk (1) bekezdése rögzíti.  

A technológiai fejlődésnek, valamint az információáramlás gyorsabbá válásának és 

a társadalom információ iránti „éhségének” köszönhetően az emberi méltóság tartalma 

megváltozott.  

A 21. század legkeresettebb információáramlást biztosító csatornái – megelőzve az 

eddigi legfontosabb sajtó- és médiafórumokat –, a közösségi oldalak lettek. A felhasz-

nálók szinte bármilyen információt, bárkiről megtalálhatnak, s ezt különösen megköny-

nyíti az, hogy szinte bárki bármit közzétesz magáról és másról is anélkül, hogy végig-

gondolná, elkövet-e személyiségi vagy alapjogi jogsértést. 

 

3.4. A magánélet védelme 

A Nyilatkozat 10. cikkének (2) bekezdése alapján „[m]indenkinek joga van ahhoz, 

hogy más a magánéletét és a családi életét jogosulatlan behatással ne sértse”. E mel-

lett a CsPtk. 86. §-a is biztosítja a polgári jogi védelmet, amely szerint „[s]enki nem 

avatkozhat be más magánéletébe, kivéve, ha arra törvény feljogosítja. A személy hoz-

zájárulása nélkül nem lehet beavatkozni a magánhelyiségeibe, megfigyelni a magán-

életét és arról hang- vagy képfelvételt készíteni, harmadik személy által elkészített ilyen 

felvételeket felhasználni vagy terjeszteni.” E jogot a CsPtk. a képmás védelmével 

együtt rögzíti, erre tekintettel megállapítható, hogy a képmáshoz való jog és a magán-

élet védelme szoros összefüggésben van egymással. 

E jog érvényesülése a közösségi médiában különösen érzékeny kérdés, hiszen az in-

formációáramlás ezeken a felületeken rendkívül gyors és az egyes személyek gyakran 

meggondolatlanul tesznek közzé más személyekről a magánéletükbe tartozó olyan infor-

mációkat, amelyek nem tartoznak a nyilvánosságra. Egy természetes személy magánéle-

tébe kizárólag a saját belső elhatározása alapján avatkozhat be egy másik személy (ter-

mészetes vagy jogi személy egyaránt).1111 A behatás, beavatkozás alatt bármely olyan 

magatartást érteni kell, amely a másik személy magánéletét érinti. Az eljáró bíróság nem 

 
1110  Svoboda, 2000: 263. 
1111  Ezt állapította meg a cseh Alkotmánybíróság is a IV. ÚS 23/05. számú döntésében is. 
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állapította meg a magánélet sérelmét abban a perben, amelynek tárgya az volt, hogy a 

magánszemély házáról készített fényképet közzétették. A bíróság megállapítása szerint 

„a ház olyan dolog, amely kívülről bárki számára megismerhető, s ezért nem tartozik a 

magánszférába, amely az egyén belső szféráját hivatott védeni”. Egyebekben nem elkép-

zelhetetlen olyan körülmény sem, hogy a házról készített fénykép közzététele a magán-

személy privát szférájába történő behatolással járjon, de jelen esteben erről nem beszél-

hetünk.1112 Egy másik eljárásban a bíróság az elhunyt személyről készült fényképek köz-

zétételével a közeli hozzátartozók magánélethez való jogát, privát szférájának megsérté-

sét állapította meg.1113 

A személyre vonatkozó bármely információ közösségi média felületén való közlése 

a nélkül, hogy ahhoz hozzájárult volna, nem lehetséges, az a magánéletébe való jogo-

sulatlan beavatkozást jelenti. A közösségi média felületein elkövetett jogsértések köré-

ben a magánélet védelme összemosódni látszik egyéb jogi kategóriákkal, így legfőkép-

pen a személyes adatok védelmével, illetve a képmáshoz való jog védelmével. Állás-

pontunk szerint a magánélet sérelme abban az esetben merül fel, ha a közösségi média 

felületén egy természetes személy magánéletére vonatkozó információt közölnek, nyil-

vánosságra hoznak. Ha, az információt az érintett személy saját maga teszi közzé, a 

magánélet sérelme már csak szűk körben jelentkezhet. Ez lehet pl. abban az esetben, 

ha a közzététel tekintetében a nyilvánosságot egy kisebb csoport képezi (pl. a család 

részére elküldünk egy családi eseményen készült fényképet) és az idetartozó személy 

teszi elérhetővé a csoportnál nagyobb kör részére az információt (pl. nyilvánosságra 

hozza). Ilyenkor megállapítható lehet mind a magánélet sérelme, de egyúttal a képmás-

hoz való jog sérelme is, mi több mivel a jogsértés személyes adatot érintett, adatvé-

delmi rendelkezésekbe is ütközik a magatartás. Abban az esetben azonban, ha az érin-

tett korlátlan hozzáférhetőséggel hozza nyilvánosságra a magánéletére vonatkozó in-

formációt, már nem hivatkozhat a magánéletének védelmére. 

 

3.5. A személyes adatok védelme 

A személyes adatok védelmét a Nyilatkozat 10. cikk (3) bekezdése deklarálja, amely 

szerint „[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy a személyére vonatkozó adatokat jogosu-

latlanul ne gyűjtsék, ne hozzák nyilvánosságra vagy azokkal egyéb módon ne éljenek 

vissza”. A személyes adatok védelmének garanciáját az idézett rendelkezés széles kör-

ben biztosítja azzal, hogy a két leggyakoribb adatkezelési művelet – az adatok gyűjtése 

és nyilvánosságra hozatala – mellett az adatok jogszerűtlen kezelésének minden más 

módját is tiltja. A személyes adatok védelme nincs külön polgári jogként is nevesítve, 

azonban azt a magánszféra részeként kezelik, s ilyenként – az előző alpontban kifejtet-

tek szerint – polgári jogi védelemben is részesül. 

 
1112  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 181/2004. számú döntés. 
1113  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 3361/2007. számú döntés. 
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A közösségi média felületén történő, a személyes adatokat érintő jogsértések elkö-

vetésének leggyakoribb módja a személyes adatok nyilvánosságra hozatala. A nyilvá-

nosságra hozatal körében felmerül a kérdés, hogy kit terhel a felelősség, a szolgáltatót 

vagy a felhasználót? Elsődlegesen megállapítható, hogy a primer felelősség a felhasz-

nálót terheli, mivel ebben az esetben önálló adatkezelőként fog eljárni. A szolgáltató 

felelősségének lehetséges irányait az 5. fejezetben tárgyaljuk. 

A személyes adatok védelme körében a cseh jogalkotó egy viszonylag friss jogsza-

bályt fogadott el, amely a személyes adatok kezeléséről szóló 110/2019. törvény.1114  

A cseh jogalkotó azonban e törvényben hangsúlyozza az Európai Unió általános adat-

védelmi rendeletének1115 (a továbbiakban: GDPR) elsődlegességét, és e törvényben ki-

zárólag olyan szabályokat határoz meg, amely a GDPR hatályán kívül eső adatkezelé-

sekre vonatkoznak, illetve a GDPR hatálya alá tartozó olyan adatkezelésekre, amelyek 

tekintetében maga a GDPR hatalmazza fel a nemzeti jogalkotókat pontosító rendelke-

zések elfogadására. Az adatvédelmi normák részletes ismertetésére nem térünk ki, 

azonban – ahogy fentebb is utaltunk rá – a közösségi média felületén végzett tevékeny-

ségek több személyiségi jogot is érinthetnek (képmás, hangfelvétel), és miután ezek 

személyes adatnak is minősülnek, egyúttal adatvédelmi kérdéseket is felvetnek. A kép-

más és hangfelvétel esetében megerősítjük, hogy az a természetes személyre, mint érin-

tettre vonatkozó információnak, azaz személyes adatnak minősül. Amennyiben az ilyen 

személyes adatok közlése jogszerűtlenül történik, pl. egy képmás felhasználása, nyil-

vánossá tétele a közösségi média felületén, az egyaránt ütközik adatvédelmi szabá-

lyokba és a képmás védelmének sérelmét is megvalósítja. A személyes adat fogalma 

igen széles körűvé vált, ezzel a természetes személy személyiségi jogvédelmének erő-

södését is eredményezi, lehetővé teszi, hogy bármely vagy akár valamennyi jogalapra 

történő hivatkozással jogvédelmet nyerjen.  

 

4. Közéleti szereplők személyiségi jogvédelmének határai 

A természetes személyek személyiségi jogi szempontból két általános kategóriába sorol-

hatóak, a magánszemélyek és a közéleti szereplők körére. Előbbiek az átlagos állampol-

gárok, akik nem töltenek be semmilyen különleges funkciót, illetve nem vállalnak egyéb 

társadalmi szerepet. Ebből eredően utóbbiak olyan személyek, akik társadalomban betöl-

tött szerepük miatt a nyilvánosság számára ismertek, tevékenységükkel nemcsak a kö-

zösséget, hanem annak véleményét is formálják. A közéleti szereplők között is két kate-

góriát különíthetünk el. Az első csoportba a közhatalom képviselőjeként megjelenő sze-

mélyek, így pl. politikusok, bírók, állami hivatalnokok, a fegyveres testületek képviselői 

 
1114  Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. 
1115  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a szemé-

lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
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stb. tartoznak, akik tevékenységükkel az állam meghosszabbított karjaként a közhatalmat 

gyakorolják. Ezen személyek közéleti szereplői minőségüket nem a személyükből ere-

dően nyerik, hanem az általuk betöltött funkció, általuk hivatásuknál fogva végzett tevé-

kenység alapozza meg. A másik csoportot azok a közismert személyek alkotják, akik 

meghatározott körben fejtenek ki tevékenységet, vagy a nyilvánosság számára érdekes és 

figyelemmel kísért eseményeken jelennek meg, így pl. egyes hírességek (populáris meg-

nevezésükön celebek), a királyi család bizonyos tagjai, közöttük el kell különíteni azokat 

a személyeket, akik hivatalos tevékenységet is végeznek vagy funkciót töltenek be, azok-

tól, akik nem, valamint az ún. „public figures by conduct” körébe tartozó személyek.1116 

E személyek a 3.2. alfejezetben ismertetett az Alkotmánybíróság által kialakított szemé-

lyes szférák kategóriái körében a szociális szféra peremén helyezkednek el.1117 

A társadalomban betöltött szerepük miatt ezen személyeket megillető személyiségi 

jogok védelme eltérő megítélés alá esik, amely különösen érvényesül az egyének által 

a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása során a személyiségüket érintő jog-

sértések megítélése során. A közéleti szereplők első kategóriájába tartozó személyek 

közül a politikai tevékenységet végző, a magatartásaikkal, megnyilvánulásaikkal a köz-

véleményt leginkább formáló személyeket a személyiségi jogi védelem alacsonyabb 

foka illeti meg. 1118 Ebből eredően a bírói gyakorlat által kimunkált, mára már általáno-

san elfogadott tény, hogy az őket érő kritikák tekintetében sokkal toleránsabbnak kell 

lenniük,1119 mivel a tevékenységük a nyilvánosság részéről, nagy figyelmet kap, amely-

nek szócsöve leginkább a sajtó. Általában véve a média, de különösen az újságírók a 

nyilvánosság részéről a kritikai tevékenységükkel kontrollfunkciót látnak el.1120 A köz-

életi szereplőknek tehát el kell fogadniuk, hogy e miatt a nyilvánosság információhoz 

való jogának olyan mértékben kell érvényesülnie, amilyen mértékben e személyek a 

nyilvánosság felé megnyilvánulnak.1121 Az információhoz való jog tehát a közéleti sze-

replők tevékenységével kapcsolatos információkra korlátozódik, ez az államhatalom 

transzparens működésének egyik garanciája. Alapvető követelmény, hogy a közhatalmi 

ágak tevékenysége minden esetben a nyilvánosság számára elérhetőnek kell lennie, 

amennyiben törvény e nyilvánosságot kifejezetten nem zárja ki.1122 A közéleti szereplők 

személyiségi jogainak korlátozása azonban nem korlátlan, a politikai tevékenységükkel 

nem kapcsolatos életüket, különösen a magánéletüket tiszteletben kell tartani.1123 

 
1116  Pirošíková. 
1117  Budinská – Horváth, 2013: 72., illetve a cseh Alkotmánybíróság IV. ÚS 23/05 számú döntése.  
1118  Pirošíková. 
1119  Lásd pl. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 1109/2005. számú döntése. 
1120  Vö. az Alkotmánybíróság IV. ÚS 492/2012-67. számú döntése. 
1121  Macejková, 2016: 24. 
1122  Macejková, 2016: 24. 
1123  Klesniaková, 2016: 216., valamint vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 1174/2007. és 30 Cdo 

5018/2007. számú döntése. 
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A cseh jog a közéleti szereplők személyiségi jogát érintő korlátozásra vonatkozóan 

általánosságban nem tartalmaz konkrét klauzulát. Ellenben – ahogy azt a 3.1. alfejezet-

ben is említettük – a képmás védelme tekintetében találunk idevágó rendlekezést, 

amely szerint „nem szükséges a hozzájárulás abban az esetben sem, ha a képmás, a 

személyiség leírása, illetve a kép- vagy hangfelvétel elkészítése vagy felhasználása (…) 

olyan személyre vonatkozik, aki a nyilvánosságra tartozó kérdésben nyilvános szerep-

lést vállal”.1124 

E korlátozás tartalma a bírósági ítélkezési gyakorlat eredményeképpen alakult ki, 

amelyre nagy hatással volt az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezése. E mellett termé-

szetesen a nemzeti joggyakorlatot az egyes bíróságok döntései formálták, élén a cseh 

Legfelsőbb Bírósággal, valamint a cseh Alkotmánybírósággal. A korlátozás a Nyilat-

kozat 17. cikk (1) bekezdésében foglalt információhoz való jogból és a véleménynyil-

vánítás szabadságából lett levezetve, amelyben összeütköztetésre került a közhatalmi 

tevékenységet végző személy személyiségi joga(i) e tevékenységére vonatkozó a tár-

sadalom részére információs igénnyel, amelyben a fentiekben is vázolt bizonyos kor-

látozásokkal ez utóbbi élvez elsőbbséget. Ennek megsértése esetén ugyanazok a jogo-

sultságok illetik meg, mint bármely más személyt, így polgári és büntetőjogi igénnyel 

egyaránt felléphet, illetve amennyiben a jogsértést valamely sajtó-, médiacsatorna kö-

vetné el, úgy közigazgatási per útján, sajtóhelyreigazítással élhetnek. 

 

5. A személyiségi jogsértés jogkövetkezményei  

5.1. A jogsértés lehetséges jogkövetkezményei  

A közösségi média valamely felületén elkövetett jogsértés esetén több irányban is le-

hetőség van igényérvényesítésre. Előterjeszthető polgári jogi igény, ezen belül, a sze-

mélyiségi jogi jogsértés miatt nem vagyoni kártérítési igény, illetve amennyiben va-

gyoni kárt okozott a jogsértés, úgy ez iránti igény, valamint a speciális igények körében 

megkülönböztetjük valamely magatartástól való tartózkodásra („Zdržovací nárok”) és 

valamely eredmény elhárítására kötelező („Odstraňovací nárok”) igényt. Előbbi egy ne-

gatív irányú kötelezésre vonatkozik, amelyben a bíróság egy személyt eltilt valamely – a 

bírósági döntés meghozatalkor még ténylegesen vagy legalább a veszélyében fennálló – 

magatartás tanúsításától, míg utóbbi egy restitúciós igény, amely valamely – a bírósági 

döntés meghozatalának idején még fennálló – jogsértő magatartás eredményének elhá-

rítását célozza. Valamennyi, itt felsorolt igény tekintetében elmondható, hogy az nem 

évül el.1125  

Amennyiben a jogsértés valamely büntetőjogi tényállást is megvalósít, úgy bünte-

tőeljárás is kezdeményezhető. 

 
1124  Vö. CsPtk. 88. § (2) bekezdés. 
1125  Šimerdová, 2016: 42–44. 
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Ha, a jogsértés személyes adatokat is érint, úgy az adatvédelmi hatóság közigazga-

tási hatósági eljárása is indítható. 

A személyiségi jogi jogsértések miatt leggyakrabban polgári jogi igény előterjesz-

tésére kerül sor, amelynek elbírálása a cseh polgári perrendtartásról szóló törvény1126 

2014-es módosítását követően a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékesség te-

kintetében a sérelmet szenvedett személy lakóhelye az irányadó.1127 A továbbiakban a 

polgári jogi igény érvényesítésének egyes részletkérdéseit tárgyaljuk. 

 

5.2. A jogsértésért felelős személye 

A közösségi média egyes felületein elkövetett jogsértésekért való felelősség alanyának 

személye kettős, egyrészről felmerülhet a közösségi média üzemeltetőjének, a szolgál-

tatónak a felelőssége, másrészt a jogsértő tartalmat létrehozó személy felelőssége.  

Ez utóbbi felelősségének fennállása nem vitás, hiszen valamennyi jogág felelősségi fő-

szabálya, hogy a saját magatartásáért mindenki felelősséggel tartozik. A közösségi média 

felületén elkövetett jogsértések kapcsán – ahogy arra a bevezetésben is utaltunk – a jog-

sértő személyének beazonosítása sokszor akadályokba ütközik. Ebben az esetben a szlo-

vák jogi rendelkezésekkel ellentétben,1128 a CsPtk. 82. § (1) bekezdésének értelmezése 

alapján már nem egyértelmű a sérelmet szenvedett személy ún. információs igénye.1129 

Az információ kiadásának természetesen van adatvédelmi vetülete is, hiszen a szolgáltató 

a személyes adatot kizárólag megfelelő jogalap rendelkezésre állása esetén továbbíthatja 

más személy részére. E körben az adattovábbítási művelet jogalapjaként a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja szolgálhat, amely szerint az adatkezelés jogszerűségét a harmadik 

személy, nevezetesen a jogsérelmet szenvedett természetes személy jogos érdeke ala-

pozza meg. A jogos érdekét a potenciális személyiségi jogsértés támasztja alá.1130 A szük-

séges információk birtokában a jogsértő személy könnyebben beazonosítható válik, így 

nem lesz akadálya annak, hogy a jogosult előterjessze az általa választott igényeket. 

Az elektronikus kommunikációs hálózaton elkövetett jogsértések szolgáltatót terhelő 

felelősségi kérdésének tekintetében a 480/2004. törvény rendelkezéseit kell alkal-

mazni. A szolgáltatást nyújtók felelőssége is két körre különíthető el, mégpedig a saját 

tartalomért való felelősségre és a más által létrehozott tartalomért való felelősségre. 

Amennyiben a szolgáltató saját maga tesz közzé valamely jogsértő tartalmat, úgy azért 

az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, figyelembe véve a speciális fele-

lősségi tényállásokat is (pl. alkalmazottért vagy megbízottért való felelősség). 

 
1126  Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád. 
1127  Šimerdová, 2016: 49. 
1128  E körben a szlovák Ptk. 13. § (1) bekezdés megfelelő értelmezése alapján létezik az ún. információs 

igény, amely megalapozza a sérelmet szenvedett fél azon igényét, hogy a szolgáltató részére infor-

mációt szolgáltasson a jogsértő személyről. 
1129  Husovec, 2014: 171. 
1130  Čentík, 2018. 
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A szolgáltatás igénybe vevője által közzétett információkért való felelősséget a tör-

vény három irányban határozza meg, mégpedig a „mere conduit” (3. §), a „caching” 

(4. §) és a „hosting” (5. §) szolgáltatásokkal összefüggésben. „Mere conduit”-nak, avagy 

egyszerű adattovábbításnak, azt a szolgáltatást nevezzük, amely a kommunikációs háló-

zathoz való hozzáférés és azon keresztül történő információ továbbításának biztosításá-

ból áll, amelyet a szolgáltatás igénybe vevője elektronikus kommunikációs eszközök se-

gítségével érhet el.1131 A „caching”, azaz gyorsítótárolóban történő rögzítésnek minősül, 

amelynek során olyan információtovábbítás történik, amelyet megelőz az információ te-

kintetében végzett automatikus és átmeneti tárolás, amelyet követően a szolgáltatás 

igénybe vevője kérelmére az információk továbbításra kerülnek.1132 A hosting, tehát a 

tárhelyszolgáltatás olyan szolgáltatásnak minősül, amely során a szolgáltató a felhasználó 

kérelmére információkat tárol. Ez alatt valamennyi szolgáltatást érteni kell, amely lehe-

tővé teszi a felhasználó számára valamely információ későbbi visszakeresését.1133 

Első körben meg kell jegyezni, hogy a cseh jogalkotó – pl. a szlovák jogalkotóval 

ellentétben – nem a szolgáltató felelősségének kizárására vonatkozó rendelkezéseket 

állapított meg, hanem az EK Irányelv céljával ellentétesen a szolgáltató felelősségét 

rögzíti.1134 Husovec álláspontja szerint ez számos problémát eredményez, hiszen az EK 

Irányelv célja nem felelősségalapító norma bevezetése volt, hanem a szolgáltató fele-

lősségének kizárására vonatkozó határok megvonása. A rendelkezés célja ugyanis a 

felelősség terjedelmének negatív meghatározása, tehát annak megállapítása, hogy mi 

az a pillanat, amíg a szolgáltatóval szemben nem terjeszthető elő pl. kártérítési vagy 

egyéb igény, annak meghatározása, hogy a szolgáltató mely esetekben nem vonható 

egyáltalán felelősségre és nem az, hogy az abban foglalt normákkal ellentétes magatar-

tás automatikusan felelősségre vonást kell, hogy eredményezzen.1135 

A törvény 3. §-ban a szolgáltató által továbbított információért való felelősségét 

rendezi. Eszerint „a szolgáltató felelősséggel tartozik az elektronikus kommunikációs 

hálózatban a felhasználó által továbbított, valamint az információ továbbítását lehe-

tővé tévő elektronikus kommunikációs hálózat működtetésével továbbított információ 

tartalmáért, amennyiben a továbbítást maga kezdeményezi, vagy ha ő választja ki az 

adattovábbítás felhasználóját, illetve, ha a továbbított információ tartalmát maga al-

kotja vagy módosítja”. Ahogy azt a fentiekben jeleztük a cseh jogszabály az Irányelv 

céljával ellentétesen, rossz megfogalmazással („ha nem …, akkor felelős”) implemen-

tálta az uniós rendelkezéseket, amely a mellett, hogy rendkívül zavaró, egyben téves 

következtetéseket eredményezhet, mint pl. a „Prolux”1136 jogesetben. E mellett olyan 

 
1131  Husovec, 2014: 126. 
1132  Husovec, 2014: 133. 
1133  Husovec, 2014: 104. 
1134  Husovec, 2014: 129. 
1135  Husovec, 2014: 93. 
1136  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 3 Cmo 197/2010-82. számú döntését, valamint Husovec, 2011: 40–42. 
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esetekben is megállapítható lehet a szolgáltató felelőssége, amelyekben egyébként – az 

Irányelvvel összhangban – nem volna megállapítható (pl. egy továbbított tartalomban 

reklámokra vonatkozó szűrést végez el, amellyel így módosítja a tartalmat).1137 

A törvény a 4. §-ban az információk automatikus és ideiglenes gyorsítótárolókban 

történő tárolására vonatkozó felelősség tekintetében megállapítja, hogy „[a] szolgál-

tató abban az esetben felel az információ automatikus és átmeneti tárolásáért, ha a) az 

információkat módosítja; b) az információkhoz való hozzáférés feltételeinek nem felel 

meg; c) nem tartja be az információk frissítése tekintetében az ágazatban széles körben 

elismert és alkalmazott szabályokat; d) információk jogszerűtlen megszerzésére és a 

tárolt információk felhasználására használja a technológiát; e) nem intézkedik hala-

déktalanul a tárolt információ törléséről vagy az ahhoz való hozzáférés megszünteté-

séről, amint ténylegesen tudomást szerez arról, hogy az információt az adatátvitel for-

rásánál törölték a hálózatról vagy megszüntették az ahhoz való hozzáférést, vagy bíró-

ság elrendelte a törlést vagy a hozzáférés megszüntetését”. Ez a rendelkezés az ún. 

„catching” szolgáltatás nyújtására vonatkozó felelősségi szabályokat állapítja meg, 

amellyel a cseh jogalkotó az Irányelv szabályait kevésbé jelentős és a szabály alkalma-

zását és értelmezését nem befolyásoló eltérésekkel vette át.1138 

A törvény 5. § (1) bekezdése a szolgáltató felelősségét az igénybe vevőtől származó 

információk tárolása tekintetében úgy határozza meg, hogy „[a] szolgáltató felelősség-

gel tartozik a felhasználó kérelmére tárolt információk tartalmáért, ha a) a tevékeny-

ségére, illetve az eset összes körülményére tekintettel a tárolt információ jogsértő tar-

talmáról vagy az igénybe vevő jogsértő magatartásáról tudnia kellett volna, vagy b) a 

tárolt információk jogellenes tartalma vagy az igénybe vevő jogsértő magatartása tu-

domására jutott és ezt követően nem tett meg minden tőle elvárható intézkedést ennek 

elhárítására vagy a jogsértő információ elérhetetlenné tételére”. Első körben meg kell 

jegyezni, hogy a többi szolgáltatási formához hasonlóan a hosting szolgáltatással kap-

csolatos felelősségi klauzulát az Irányelv céljával ellentétesen ültette át a jogalkotó.  

E mellett a cseh jogszabályszöveg több helyen eltérő fogalmakat használ.1139 

A törvény 6. § alapján „[a] szolgáltató nem köteles a 3–5. §§-ban foglalt szolgálta-

tás nyújtás során a továbbított információkat figyelemmel kísérni vagy a tárolt infor-

mációkban keresést végezni”. Fontos kiemelni, hogy az információk törlésére vonat-

kozó kötelezettség csak akkor terheli a szolgáltatót, ha az információk jogsértő jellege 

jut tudomására és nem csupán maga az információ. Kérdés, hogy mikortól beszélhetünk 

a jogsértő jellegről való tudomásszerzésről, attól az időponttól, amikor az érintett sze-

mély kérelemmel fordul a szolgáltató felé a jogsértő tartalom eltávolítása iránt, vagy 

 
1137  Husovec, 2014: 129–130. 
1138  Husovec, 2014: 138. 
1139  Husovec, 2014: 121–122. 
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ennek hiányában, ha a bíróság értesíti a kérelem beérkezéséről, esetleg a jogerős bíró-

sági döntés meghozatalakor. 

 

5.3. A polgári jogi jogkövetkezmények 

A személyiségi jogi jogsértésekkel kapcsolatosan a sérelmet szenvedett fél által előter-

jeszthető polgári jogi igények két csoportját különböztethetjük meg. Egyik az objektív 

szankciók alkalmazására irányuló igények, amelyeket a CsPtk. 84. § (1) bekezdése ha-

tároz meg. Ez alapján „az az ember, akinek a személyiségi jogait megsértették, kérheti, 

hogy a jogosulatlan beavatkozást fejezzék be, vagy a beavatkozás eredményét szűntes-

sék meg”. Előbbi egy negatív tartózkodási kötelezettségre irányuló kérelem, míg utóbbi 

egy restitúciós igény. Ezek objektív, felróhatóságtól független jogkövetkezmények, 

amelyek alkalmazását a jogsértés ténye önmagában megalapozza. Mindkettő esetében 

feltétel azonban, hogy a bírósági ítélet kihirdetésekor a jogsértésnek, tehát a jogosulat-

lan beavatkozásnak vagy az eredménynek még fenn kell állnia.1140 Az objektív jogkö-

vetkezmények mellett szubjektív jogkövetkezmények alkalmazására irányuló igény is 

felmerülhet, ezek a nem vagyoni kár megtérítése (CsPtk. 2956. §) és a vagyoni kár 

megtérítése (CsPtk. 2910. §). E mellett alkalmazhatóak a jogalap nélküli gazdagodás 

(CsPtk. 2991. §) szabályai a jogsértéssel elért vagyoni előny megtérítése tekintetében. 

A nem vagyoni kár megtérítése tekintetében a CsPtk. 2956. § előírja, hogy „[h]a a 

károkozó köteles megfizetni egy személynek az e törvény első fejezetében védett alap-

vető jogokban okozott kárt, úgy köteles megtéríteni a vagyoni és nem vagoni kárt egy-

aránt; nem vagyoni kárként meg kell téríteni a lelki sérelmeket is”. A nem vagyoni kár 

megtérítésének módját és mértékét illetően, a (2) bekezdés rögzíti, hogy „[a] nem va-

gyoni kártérítés módját és mértékét úgy kell meghatározni, hogy a jogsértés valamennyi 

körülményét figyelembe kell venni és értékelni kell, ezek különösen a jogsértés szándé-

kossága; a jogsértő személy által elkövetett csalás, megfélemlítés ténye; annak ténye, 

hogy a jogsértő és a sérelmet szenvedett személy közötti kapcsolat kihasználásával kö-

vette el; a jogsértést fokozta annak nyilvános jellege; a jogsértés a sérelmet szenvedett 

személy nemi, egészségügyi, etnikai alapú diszkriminációjával történt, valamint más 

egyéb körülmények”. 

Amennyiben a jogsértő személy a magatartásával kárt okoz, köteles azt megtéríteni, 

amely szubjektív, tehát felróhatóságtól függő szankció. Kárnak minősül minden pénzben 

kifejezhető vagyoni hátrány. A kárt főszabály szerint az eredeti állapot helyreállításával 

kell megtéríteni, kivéve, ha ez nem lehetséges, illetve a károsult pénzbeli megtérítést kér. 

Kárként a tényleges vagyoni kárt és az elmaradt hasznot kell megtéríteni,1141 pl. egy 

 
1140  Brostík, 2012: 25.  
1141  Vö. CsPtk. 2952.§ 
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sértő fénykép közzététele miatt az érintett személy jó hírneve csökken, ezért vagyoni 

hátrány éri.1142 

 

5.4. Az igényérvényesítésre jogosultak köre 

Az aktív legitimáció minden esetben azt a személyt illeti meg, akinek a személyiségi 

jogait megsértették.  

A CsPtk. 82. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a személyiségi jogaiban megsértett sze-

mély halálát követően az erre vonatkozó jogi igény előterjesztésére bármely hozzátar-

tozója jogosult. Ennek elsősorban az élethez és egészséghez való jog védelme körében 

van jelentősége, de rendkívül érdekes perjogi kérdéseket vethet fel, különösen a bizo-

nyítás körében a többi személyiségi jog védelme iránti igények érvényesítése során.  

E jog érvényesítése azonban nem korlátlan. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy 

az objektív jogkövetkezmények iránti igények, így pl. az elégtétel adása kizárólag a 

sérelmet szenvedett személy által terjeszthető elő, a halála után e jog nem illeti meg a 

hozzátartozókat, ugyanis a jogintézmény célja, hogy a sérelmet szenvedett személy sé-

relmét enyhítse.1143 

A CsPtk. egy újonnan bevezetett rendelkezése, a 83. § (1) bekezdés alapján „[h]a a 

személyiségi jogi jogsértés egy jogi személyben végzett tevékenységgel összefügg, úgy 

a személyiségi jog védelme érdekében e jogi személy is igénnyel léphet fel; az életében 

kizárólag az ő nevében és hozzájárulásával. Abban az esetben, ha az érintett személy a 

cselekvőképessége vagy a belátási képességének hiánya miatt nem tud hozzájárulást 

adni, az igény e nélkül is érvényesíthető.” Ez egy rendkívül érdekes megoldása és ga-

ranciája a személyiségi jogok védelmének. 

 

Összegzés 

Csehországban az alapvető személyiségi jogokat az Alkotmány elválaszthatatlan részét 

képező „Alapvető jogok és szabadságok nyilatkozata”, továbbá a polgári törvénykönyv 

nevesíti, a védelmet a polgári jog, a büntetőjog és a szűkebb körben a közjog is biztosítja. 

A jogi személyekre nem terjed ki a polgári jogi jogvédelem, rájuk egyéb, speciális 

rendelkezések vonatkoznak. 

A cseh jog sajátos szemlélettel közelíti meg a szolgáltatók jogsértő tartalmakért való 

felelősségét. 

A jogalkalmazás frekventált kérdései közé tartozik a véleménynyilvánítás szabad-

ságának határa a személyiségi jogok védelme érdekében, a közszereplők személyiség-

védelmének terjedelme, a polgári jogi igényérvényesítésre jogosultak körének behatá-

rolása, a jogi személy által elkövetett jogsértések felelősének meghatározása. 

 
1142  Šimerdová, 2016: 45–46. 
1143  Vö. a cseh Legfelsőbb Bíróság 30 Cdo 1105/2009. számú döntés. 
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Lengyelország 

 

A közösségi média személyiségvédelemmel összefüggő kihívásai és szabályozása 

Lengyelországban 

 

Nochta Tibor* 

 

 

Bevezetés 

A személyiségi jogok védelmének szintje minden jogrendszerben képet ad a társada-

lomról és a politikai rendszer egészéről is. A jog társadalomvédelmi funkciójából ered, 

hogy aki másnak jogsértő módon bármilyen természetű érdeksérelmet (vagyoni vagy 

nem vagyoni) okoz, e személlyel szemben a sértettnek igénye támad annak kiegyenlí-

tésére, elégtétel követelésére1144.  

A közösségi média egyre nagyobb fokú elterjedése újszerű feladatokat, más meg-

közelítéseket ró a jogi szabályozásra, mert az online térben történő személyiségi jog-

sértések sokkal védtelenebbé és kiszolgáltatottabbá teszik ma a társadalom tagjait és a 

gazdasági élet szereplőit. 

Az egyes személyiségi jogokat áttételesen világszerte több jogág (alkotmányjog, 

büntetőjog, közigazgatási jog, munkajog stb.) védi és ekként a szankcióknak is több 

rétege van1145. Látni kell azt is, hogy egyes személyiségi jogok oltalmát a polgári jog 

nem képes egyedül garantálni, ha a jogsértés súlya olyan mértékű, hogy hatásosan a 

közjogi szankciók révén lehetséges csupán a megelőzés-nevelés és elégtételadás céljait 

elérni. Ha nincs szükség a közjogi szankciók bevetésére – mert azt a jogsértés súlya, 

valamint annak társadalomra veszélyessége sem indokolja – akkor természetesen elég 

a személyi viszonyokat is szabályozó magánjog szankcióihoz folyamodni.  

A közjogi és magánjogi személyiségi jogi védelem között – a jogsértés foka és a 

jogkövetkezmények eltérősége miatt – fokozatbeli a különbség. A szabályozásnak 

ugyanakkor egymásra épülőnek és egymással összefüggőnek kell lennie. A reguláció 

 
*  Nochta Tibor: professzor, habil. tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudomány Egyetem, Polgári 

Jogi Tanszék. 
1144  Holms, 1881: 5; Kötz, 1983: 3. 
1145  Bullinger, 1978; Deutsch, 1995: 79.  
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összefüggéseit azzal a jogalkotási technikával lehetséges megoldani, hogy az adott köz-

jogi normák visszautalnak a Ptk.-beli rendelkezésekre és jogkövetkezményekre.1146 

Példának okáért ezt lehet érzékelni az emberi méltóság, a becsület és jó hírnév védelme, 

a személyes szabadság és adatok védelméhez fűződő jogok, az egyenlő bánásmódhoz, 

az üzleti és a magántitokhoz való személyiségi jogok esetében az Alaptörvény, a Bün-

tető törvénykönyv, a Munka törvénykönyve, a Médiatörvény és a Ptk. relációjában.  

A személyiségi jogok tiszteletben tartását olyan polgári jogi eszközökkel kell ösz-

tönözni, amelyek kellő mértékben visszatartó és nevelő hatásúak. A nem vagyoni (sze-

mélyiséget érintő) sérelmek – a vagyoniaktól eltérően – pontosan nem mérhetők, csak 

megbecsülni lehetséges a hatást. A jogalkotónak emiatt nehéz meghatározni a kodifi-

káció során a jogkövetkezmények lehetséges formáit, a jogsértés kiküszöbölésének 

azokat a módjait, amelyek vagyoni kompenzáció mellett leginkább jelenthetnek a meg-

sértett számára megfelelő elégtételt is. A szankcióknak olyan fokozatait indokolt kiala-

kítani, amelyek választási lehetőséget biztosítanak a sértettnek és megfelelő mérlege-

lési szabadságot a bírónak. A jogalkotó a törvény rendelkezéseinek értelmezése köré-

ben a joggyakorlatra talán sok feladatot ró, de nem igazán tehet mást.  

A magánjogi szankciók kiegyenlítő és elégtételadási funkciói itt sajátosan, sok eset-

ben eltérő intenzitással érvényesülnek. Ennek alapvető oka az, hogy a kompenzáció 

esetenként nehézségekbe ütközik a személyiségi jogok sérelmének mérhetetlensége 

folytán, és ilyenkor az elégtétel nyújtására nagyobb hangsúly helyeződik. 

A kompenzáció és/vagy elégtételadás a magánjogi szankciók lényegi attribútuma és 

hosszú idő óta élő problémája a magánjognak, hogy melyiknek legyen és hol primátusa 

a másikhoz képest.  

A személyiségi jogok megsértése eseteiben a kiegyenlítési és az elégtételadási funk-

ció nem ugyanarra szolgál, az előbbi a vagyoni károk kompenzálására alkalmas (el-

szenvedett fájdalom csökkentésére valamint az elmaradt életlehetőség kompenzálá-

sára), az utóbbi az elszenvedett nem vagyoni sérelemért jár. A nem vagyoni kárt (amely 

valójában a személyiségi jog sérelme) nem lehet pontosan megállapítani, látni vagy 

kiszámítani, hanem csak megbecsülni1147. Az elégtételadás keretében három funkció-

nak kell teljesülnie. Az első, hogy a károsult (sértett) úgy érezze számára ez elégtételt 

jelent, másfelől a károkozó egy vagyonát érintő szankcióban részesüljön, harmadszor 

ez megelőző hatású legyen1148. Az elégtételadás cél és reflexfunkció érvényesülése a 

civil jogban, amely bizonyos értelemben büntetősíti azt1149. 

 
1146  L. az Alaptörvénynek az élet, testi épség, egészség, szabadság illetőleg személyiségi jogokat kiemel-

kedő védelembe részesítő rendelkezéseit, a 2018 július 1-jén hatályba lépő büntetőeljárásról szóló 

törvény 844. §. és a 853. §. (2). bekezdését, az Mt. 9–11. §§-ban foglalt személyiségi jogokat védő 

szabályait. 
1147  Lorenz, 1981: 93–95.  
1148  Lange: 438; Deutsch, 1976: 473–474. 
1149  Ulrich – Meyer, 1971: 95–96. 
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Az ún. objektív jogkövetkezmények között a személyiségi jogában megsértett sze-

mély elégtételadáshoz való joga alapvetően erkölcsi megalapozású1150 amely, legtöbb-

ször kellő nyilvánosság melletti bocsánatkérést, de adott esetben még ezt szolgáló va-

gyoni természetű jóvátételt is jelenthet.  

A tanulmányban arra törekszünk, hogy érzékeltessük a lengyel közösségi média sze-

mélyiségvédelemmel összefüggő jelenkori kihívásait és azokat a tendenciákat amelyek 

az ezirányú jogalkotásban és jogalkalmazásban kimutathatóak. A lengyel társadalom plu-

ralizmusának, nyitottságának megőrzéséhez a közösségi média szabályozásának fontos 

általánosan érvényesítendő közjogi (alkotmányjogi) és magánjogi feltételei, elvei van-

nak. E szabályozás minősége és jövőbeni alakulása attól függ, hogy mennyire képes az 

ezirányú jogalkotás és bírói gyakorlat a nemzetközi és jogharmonizációs trendeket is be-

fogadni, valamint a reguláció hatékonyságát is folyamatosan szükséges mérni. A lengyel 

társadalomban – mint plurális demokráciában – meghatározó fontosságú a személyiségi 

jogok tiszteletben tartása, amely különösen fontos követelményként jelenik meg a közös-

ségi médiában, mert a személyiségi jogok megsértése a közösségi média által különösen 

nagy hatású lehet, ami szükségessé teszi a közérdek és a magánérdekek védelme miatt is 

a szabályozás folyamatos figyelemmel kísérését és fejlesztését. 

 

1. A lengyel média jelenkori helyzetéről 

A lengyel média (benne a közösségi média) jelenkori fejlődésének fő irányát – a témá-

val foglalkozó kutatások alapján – két egymással sok esetben szembekerülő tendencia, 

a politizáltság és az üzleti-gazdasági szempontok egymáshoz való viszonya és egy-

másra hatása határozza meg.1151 

A média globális átalakulását a nyolcvanas évektől mindenekelőtt a politikai rend-

szerben lezajlott változások tették szükségessé, emellett megfigyelhető volt egy óriási 

paradigmaváltás melynek köszönhetően az elektronikus sajtó és a plurális médiaplat-

formok a kereskedelmi, üzleti szférában is egyre nagyobb súllyal jelentek meg. Egy 

forradalmian új médiastruktúra alakult ki, amely új piaci alapon működő médiabirodal-

mak kiépítésének is kedvezett.  

Lengyelországban – miként a többi közép- és kelet-európai országban – a média 

meghatározó szerepet vállalt a plurális demokrácia kiépítésében, lehetőséget nyújtva a 

civil társadalom, a civil kezdeményezések számára is.  

A lengyel politikai rendszerváltásnak szerves része volt a lengyel média átalakulása. 

A plurális médiarendszer kiépítésének folyamata 1989 után gyorsult fel, a többpárt-

rendszer, a civil szervezetek szerepének növekedése, a szabad véleménynyilvánítás al-

kotmányos értékként való elismerése a média különböző csatornáin keresztül vált egy 

 
1150  Gárdos – Vékás, 2014: 111.  
1151  Ociepka, 1994: 84., Bajka, Zbigniew (1999) Prasa codzienna w latach 1989–1999. In: Media w 

Polsce w XX wieku. Poznan, Press. 
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új politikai és társadalmi kép kirajzolódásához. Nem elhanyagolható, hogy a médiában 

a civiltársadalom-modell egyfajta ellensúlyaként jelent meg a pártpolitikai hatalomnak. 

A médiapiac sokszínűvé válását jól érzékelteti az a tény is, hogy a katolikus egyház-

nak a lengyel médiában a rendszerváltoztatás óta is különleges helyzete van.1152Az elekt-

ronikus médiához való hozzáférését a katolikus egyháznak különösen megkönnyítette 

az, hogy nem volt szükséges engedélyeztetni a műsorszolgáltatást1153. A katolikus egy-

ház médiaszerepével foglalkozó munkákban a szerzők általános értékelésként arra utal-

nak, hogy az egyház médiában betöltött pozíciójának a gyengülése figyelhető meg a 

’90-es évektől1154. Ez a körülmény ugyanakkor azt is felveti, hogy a közösségi médiák-

ban irányadó szabályozás általánosan kell, hogy egyre inkább érvényesüljön és eltűn-

jenek az esetleges privilégiumok. Lengyelország esetében véleményünk szerint ez egy 

érzékeny téma és egy lassú folyamat eredménye lehet a jövőben. 

Mind a politikai hatalom mind az ellenzék a médiában stratégiai eszközt látott és lát 

ma is. A mindenkori lengyel kormányzati politika és ellenzék legfontosabb politikai célja 

volt és maradt a médiabefolyás erősítése az irányításának megszerzése. A helyzetet meg-

nehezíti, hogy az állami tulajdonosi befolyás mellett a magántulajdonban álló médiacé-

gek is megjelentek, sőt arról is lehet beszélni, hogy a hazai vállalkozások mellett globa-

lizált multinacionális vállalatok is befolyást szereztek a lengyel médiapiacon. Miként ez 

más közép-kelet-európai országokban is politikai célként fogalmazódott meg – a lengyel 

kormányzati politika egyértelműen törekedett befolyását kiterjeszteni a médiavállalkozá-

sokra, illetőleg a közmédia feletti irányító szerepét biztosítani, megőrizni. Természetesen 

e folyamat számos alkotmányos aggályt is felvetett és felvet, mert a véleménynyilvánítás 

és szólás szabadságának mindenképpen szükségszerű korlátozásával jár. 

Lengyelországban a pártsajtók is arra kényszerültek, hogy stratégiai befektetőket 

találjanak, és gyakorlatilag ezzel elvesztették pártjellegüket. A vezető napilapoknál 

egyértelműen tetten érhető a politikai elfogultság. Az 1989-ben alapított kevés lapok 

egyike a Gazeta Wyborcza, amely az Unia Wolnosci (Szabadság Uniója), a volt Szoli-

daritás mozgalom liberális jobboldalát képviselő politikai párt szimpatizánsa. 

A mai lengyel sajtópiacot a gyakran a helyi hatóságok által finanszírozott kisebb 

helyi vagy közösségi lapok uralják. A sajtó alakulásának másik meghatározó jelensége, 

a gyors kommercializálódás összefügg a folyamattal, amely során a lengyel média 

egyre inkább a nemzetközi média részévé vált. A lengyel médiarendszer megnyitása 

rövid időn belül a médiatartalmak és a tulajdonosi szerkezet nemzetközivé válásához 

vezetett. A lengyel tőke hiánya még ma is gátló tényező a sajtó fejlődésében, így ért-

hető, hogy a piac törvényeinek megfelelően a külföldi – különösen a német, a norvég 

és kezdetben a francia – médiavállalatok nagy szerepet játszottak a lengyel sajtóban.  

 
1152  Ociepka, 1994: 84; Wies, 1999: 134. 
1153  Wies, 1999: 134. 
1154  Wies, 1999: 134. 
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A nyugat-európai és amerikai befektetések kérdése politikai konfliktust eredménye-

zett, sőt felmerült az a gondolat is, hogy korlátozni kellene a külföldi tőke arányát a 

médiában. A médiának a nemzeti identitás építésében és támogatásában játszott szerepe 

a viták egyik leggyakoribb témája lett, csakúgy, mint az a potenciális veszély, hogy a 

tulajdonviszonyokat meghatározó külföldi befektetők irányíthatják a közép-európai 

közéleti vitákat. A második világháború miatt jelentős feldolgozatlan etnikai problé-

mákkal küzdő fiatal demokráciákban a külföldi tulajdon súlyának növekedését a nem-

zeti identitást fenyegető veszélynek tekintették. A Cseh Köztársaságban és Lengyelor-

szágban ez a probléma a német kiadókhoz kapcsolódott, amelyek a kilencvenes évek 

derekán, tevékenységük kezdeti szakaszában intenzíven terjeszkedtek. Jó példa erre a 

Passauer Neue Presse kiadója, amely a korábban már Ausztriában és a Cseh Köztársa-

ságban is alkalmazott agresszív terjeszkedési stratégiát követte Lengyelországban, és a 

lengyel sajtópiac egyik legnagyobb befektetőjévé vált. 

 

2. Az elektronikus média átalakulása Lengyelországban1155 

Lengyelországban az első médiatörvény tervezeteit a kormány készítette elő, ezekre 

válaszként az ellenzék ellenjavaslatokkal állt elő. Hosszú vita folyt arról, hogy milyen 

szerepet töltsenek be az elektronikus médiumok és szabályozó testületeik a politikai 

rendszerben, és mi legyen a közszolgálati rádió és televízió feladata. Végül 1992 de-

cemberében született meg a médiatörvény. Az állami és magánmédiumokat szabályozó 

testület, az Országos Műsorszolgáltatási Tanács 1993-ban alakult meg, 1994-ben pedig 

megkezdte működését a közszolgálati rádió és televízió. A közszolgálati média olyan 

részvénytársaság formájában működik, amelynek egyetlen tulajdonosa a pénzügymi-

nisztérium. 

A médiaszabályozás első programjaiból és a szabályozásról folytatott vitákból kide-

rült: a parlament és a kormány között küzdelem folyik a média ellenőrzéséért. A Szoli-

daritás mozgalom által javasolt első médiareform-koncepciók a lengyel médiarendszert 

az össztársadalmi szintű, képviseleti, participatív, kommunikatív demokrácia mintájára 

fogták fel, az elektronikus médiát pedig a BBC mintája alapján igyekeztek átszervezni. 

Az össztársadalmi szintű képviselet gondolatát azonban elvetette a Szolidaritás, mihelyt 

megalakította saját kormányát, és megszerezte a televízió fölötti ellenőrzést. Az 1989 

utáni első években a lengyel televíziót a régi kommunista mechanizmusnak megfele-

lően a kormány által kijelölt vezérigazgató irányította. Ebben a helyzetben a kormá-

nyok már kevésbé törekedtek a média újraszabályozására. Az elektronikus média át-

alakításának első fázisában a Szolidaritás mozgalom szakértői az objektív, minden íz-

lésnek megfelelő, illetve a vallási beállítódást mellőző tájékoztatást nevezték meg leg-

fontosabb normaként.1156 

 
1155  Ociepka, 1994: 84. áttekintése alapján. 
1156  Glowne, 1991: 15. 
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Az új törvényben mégis szerepelt az a sokak által vitatott előírás, hogy a közszolgá-

lati médiának tiszteletben kell tartania a keresztény értékeket. A keresztény értékekkel 

kapcsolatos vita megosztotta a parlamentet és a társadalmat is, illetve tükrözte a politi-

kai pártokat, a hozzájuk kapcsolódó mozgalmakat, valamint támogatóikat megosztó 

törésvonalakat. Ennek ellenére a közszolgálati műsorszolgáltatás szabályozása körül 

zajló viták nem voltak olyan intenzívek, mint Magyarországon. „Bár súlyos válsághoz 

vezetett, hogy az első demokratikusan választott elnök, Lech Walesa kijelölte, illetve 

elbocsátotta az Országos Műsorszolgáltatási Tanács tagjait, a lengyelek nem vonultak az 

utcára, hogy kifejezzék a közszolgálati médiával kapcsolatos véleményüket, és az 1989 

utáni időszakban végig megbíztak a közszolgálati rádióban és televízióban. Az Országos 

Műsorszolgáltatási Tanács elnökeinek sorozatos elbocsátása miatt a parlament módo-

sította a médiatörvényt, s így 1995 után a tanács elnökét már maga a testület választotta, 

nem pedig az államfő.”1157 

Az 1989-et követő első időszakban a médiaszakértők és a politikusok egyaránt meg 

akarták akadályozni azt, hogy a külföldi tőke befolyásolja a lengyel elektronikus mé-

diapiacot, illetve a műsorkészítést. E törekvés szellemében a médiatörvény 33%-ban 

korlátozta a külföldi tőke lehetséges részesedését a lengyel médiában1158. 

A lengyel közszolgálati rádió és televízió legfontosabb jellemzői azonosak más köz-

szolgálati műsorszolgáltatókéival: objektivitás, valamennyi ízlés és társadalmi csoport, 

illetve kisebbség igényeinek szolgálata, a kisebbségek tiszteletben tartása. Egyedül a 

keresztény értékek tisztelete jelent olyan követelményt, amely előtérbe helyez egy bi-

zonyos vallási értékrendet. A keresztény értékek kérdése nagy vitát váltott ki a média-

törvény tárgyalása során, és lelassította a törvénytervezet megalkotását, a gyakorlatban 

viszont nem okozott komoly konfliktust. 

A közszolgálati műsorkészítés legfontosabb alapelvei Lengyelországban1159: 

• a közérdek szem előtt tartása; 

• a műsorszolgáltatás nem kereskedelmi jellegű; 

• politikai semlegesség; 

• intézményi autonómia és szuverenitás a műsorkészítésben; 

• felelősség a minőségi műsorszolgáltatás fennmaradásáért.  

 

Az elektronikus média szerkezetének átalakulása eredményeként 1994 óta meghatá-

rozó szerepe van a közszolgálati rádiónak és televíziónak, amelyek az 1992-es lengyel 

médiatörvény alapján működnek. Fontos szerepet tölt be az állami és magánmédiumok 

irányába az 1992-ben megalakított Országos Műsorszolgáltatási Tanács is. A lengyel 

elektronikus médiarendszer alapvetően duális szerkezetű a közszolgálati média és a 

 
1157  Ociepka, 1994: 84. 
1158  Glowne, 1991: 25. 
1159  Zadania, 1998. 
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magántulajdonú elektronikus média különül el, sajátos beágyazottsága van az egyházi 

médiáknak. 

 

3. A közösségi média helyzetéről és jelentőségéről Lengyelországban 

A közösségi média nagyon népszerű az egész világon. Egyre több ember alkalmazza 

ezt a kommunikációs módszert, mivel ez azonnali és hatékony lehetőséget kínál a ro-

konokkal, munkatársakkal, márkákkal és termékekkel való kapcsolattartáshoz.1160  

A közösségi média bírálatai világszerte, így Lengyelországban is folyamatosan na-

pirenden vannak. Ezen információs csatorna védelmében azt hangsúlyozzák, hogy nem 

a közösségi média miatt válnak megosztottá a társadalmak, és az sem helytálló megál-

lapítás, hogy a közösségi média révén csökken az emberekhez eljutó hírek és vélemé-

nyek sokszínűsége1161. A közösségi média vállalatoktól független társadalomtudomá-

nyi kutatások eredményei szerint nincs ok-okozati összefüggés a közösségi portálok 

felemelkedése és a társadalmak megosztottsága között. A vállalat saját adatai és a köz-

reműködésével végzett tudományos kutatások azt is kimutatták, hogy a felhasználók-

hoz eljutó hírek és vélemények sokszínűsége nőtt az internet előtti, hagyományos mé-

dia korszakához képest.  

Példának okáért a 2016-os brexitnépszavazással és az amerikai elnökválasztással 

kapcsolatos orosz információs műveletek óta sokat fejlődtek a demokratikus döntések 

külső befolyásolásának elhárításában is. A Facebooknál harmincötezren dolgoznak 

ezen a területen, és több pénzt költenek rá, mint amennyi a vállalat teljes bevétele volt 

2012-ben. A Facebook naponta átlagosan egymillió hamis profilt töröl a portálról, és 

több nagyszabású dezinformációs műveletet akadályozott meg. Az egyik Oroszország-

ból indult és Ukrajnát célozta, a másik pedig Iránból indult és az Egyesült Államokban 

élő felhasználók félrevezetésére irányult. Bár a Facebooknál igen büszkék eredménye-

ikre, és jól mutatja fejlődésüket a közelmúltban lezajlott európai parlamenti (EP-) vá-

lasztás, amelyet nem zavartak meg a portálon folytatott külső manipulációs kampá-

nyok. Viszont a választók félrevezetésére nemcsak külső tényezők, hanem belső erők, 

politikai szereplők is törekednek, így van még teendő ezen a területen.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a szolgáltatók saját törekvései mellett hivatalos, állami 

szabályozásra is szükség van a közösségi portálok megfelelő működéséhez, méghozzá 

a választások, a személyes adatok védelme, a tartalmak moderációja – például a köz-

zététel engedélyezése vagy a tartalom törlése – és az adatok hordozhatósága területén. 

Nem az a kérdés, hogy kell-e szabályozni a szolgáltató teendőit és felelősségét a felü-

letein megjelenő tartalmakkal kapcsolatban, hanem az, hogy milyen szabályozási mo-

dellt kell alkalmazni. Eddig két modell alakult ki, az egyik a hagyományos sajtóra, 

 
1160  Sedkowski, 2016: 199. 
1161  A Facebook közösségi portált működtető vállalat a Facebook alapítója vezérigazgatója Mark 

Zuckerberg a fejtette ki az 56. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián 2019-ben. 
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köztük a nyomtatott újságok működésére szabott modell, amelyben a tartalmat megje-

lentető vállalat felelőssége igen széles körű, a másik modell pedig a távközlési szektor-

ban jött létre, ahol a szolgáltatót, például a telefontársaságot nemigen lehet felelősségre 

vonni azért, hogy milyen tartalmakat, adatokat áramoltatnak a felhasználók a hálóza-

tain. „A Facebook esetében olyan szabályozási rendszert kellene kidolgozni, amely a 

két eddigi megoldás között helyezkedik el” – véli Mark Zuckerberg. 

A Facebook tevékenységének megítélése távolról sem mindenki számára pozitív. 

Wales, a Wikipédia nevű internetes lexikon társalapítója a közelmúltban megindította 

a Facebook és a Twitter riválisának szánt internetes WT.Social nevű közösségi portált. 

Az 53 éves internetes vállalkozó újságíróknak elmondta: a Facebook és a Twitter felü-

letessége késztette egy új fórum beindítására, s azt reméli, hogy az új portál „legyőzi” 

majd a szerinte kattintásvadász és félrevezető hírekkel megtűzdelt Facebookot. Úgy fo-

galmazott: az emberek „torkig vannak az ócska hírekkel és az álhírekkel”. Az új szolgál-

tatás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy cikkekhez, elemzésekhez, információkhoz 

vezető linkeket osszanak meg, beszélgetéseket és vitákat nyissanak. A politikától a mű-

szaki újdonságokig és a méhészetig mindenről lehet szólni, és mindenhez lehet hozzá-

szólni. A hírek áramlása a Facebookon megjelenő hírfolyamhoz hasonló, de csak for-

mailag. Míg például a Facebookon azok a bejegyzések kerülnek az élre, amelyet a leg-

többen osztanak meg vagy kommentálnak, a WT.Social a legfrissebb híreket helyezi 

az élre. A tervek szerint nemsokára bővülnek is a szolgáltatások: egy gomb megnyomá-

sával a felhasználók javasolhatnak majd értékes, minőségi tartalmakat. Az új közösségi 

média működtetésére Wales új céget hozott létre, amelynek semmiféle kapcsolata nincs 

a Wikipédiával. Az üzleti modell azonban az internetes lexikontól származik: a WT.So-

cial a felhasználók adományaira épít annak érdekében, hogy elkerülje hirdetések közzé-

tételét. Jimmy Wales meggyőződése szerint ugyanis a tartalmak minőségi romlásáért 

és a közösségi média vitatható vagy egyenesen rossz irányaiért a reklámok a felelősek. 

„A közösségi médiát működtető vállalatok üzleti modellje a reklámok miatt eléggé prob-

lematikus” Wales szerint a WT.Social nem lesz különösebben jövedelmező, de fenntart-

ható marad. A működtető csapat kis létszámú: kevés adminisztrátorból és néhány fejlesz-

tőből áll. Az október óta működő új közösségi médiának eddig csak mintegy 50 ezer 

látogatója van, szemben a Facebook kétmilliárdos táborával. Wales szerint a cél utolérni 

és meghaladni a Facebook látogatottságát. 

A közösségi média helyzete Lengyelországban nagyon hasonló más európai orszá-

gokhoz. Mondhatjuk, hogy a lengyel internetfelhasználók nagyon szorosan követik a 

globális tendenciákat, és nagyon szívesen fogadnak új megoldásokat.1162  

A lengyel felhasználóknak szentelt legrégebbi közösségi portál a Nasza Klasa volt. 

A portált 2006-ban hozták létre, mint találkozóhely az emberek számára, akik az álta-

lános vagy középiskolát végezték el az azonnali internetes kommunikációs korszak 

 
1162  Sedkowski, 2016: 199. 
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előtt, és szeretnének virtuálisan találkozni korábbi osztálytársaikkal. Abban az időben 

nagyon innovatív szolgáltatás volt, mivel a Facebook még mindig nem volt elérhető 

lengyel nyelven, ugyanez vonatkozik más szolgáltatásokra is, ezért osztályunk stabil 

pozíciót töltött be, uralkodva a piacon. 

Lengyelországban, a közösségi médiában a 2011-es év jelentett igazi áttörést, ez év 

júniusában ugyanis a Facebook az aktív felhasználók számát tekintve már Lengyelor-

szág legnépszerűbb portálává vált. 

Ez időtől a gazdasági és szociális szféra minden nagyobb márkája úgy döntött, hogy 

termékének lokalizált változatát készíti el, ezzel pontosan követve a globális tendenciá-

kat, mivel a Facebook uralta a piacot, és kiszorította az őslakos szolgáltatásokat. Bebizo-

nyosodott, hogy a márkák és a társaságok a médiumot használják fel a fogyasztókkal való 

kapcsolattartáshoz. Másrészt vannak olyan állami intézmények, mint az egyetemek, az 

önkormányzatok, akiknek érdeklődniük kell az emberekkel való kapcsolatfelvétel iránt, 

mivel a potenciális ügyfelek elérése soha nem volt ilyen egyszerű.1163  

A legutóbbi statisztikák szerint a közösségimédia-portálok a következő megoszlás-

ban vannak jelen Lengyelországban a felhasználói alkalmazások tekintetében1164: 

• YouTube: 92% 

• Facebook: 89% 

• Facebook Messenger: 72% 

• Instagram: 55% 

• WhatsApp: 45% 

• Twitter: 35% 

• Skype: 31% 

• Snapchat: 29% 

 

4. A közösségi média fokozódó gazdasági jelentőségéről Lengyelországban1165 

A lengyel internetszolgáltatók ma különböző lehetőségeket kínálnak arra, hogy nem-

csak hazai cégek számára biztosítsák az interneten történő online eladást, ill. a fogyasz-

tók részére történő vásárlás lehetőségeit. Full-service szolgáltatást kínálnak a webolda-

lak használatának analizálására, a különböző weboldalak lengyelre fordítására, a kam-

pányok bemutatására, szervezésére, többnyelvű hirdetési oldalaknak a Facebookra és 

más oldalakra történő feltöltéséhez, a különböző márkák online értékesítéséhez biztosí-

tanak segítséget. Folyamatosan mérik a vásárlói szokásokat, magatartásokat és optima-

lizálják a módszereket. Azt a lehetőséget is kínálják, hogy tevékenységük segítségével egy 

cég megerősítheti a lengyelországi piaci státuszát és jövőbeni fejlődésének a lehetőségeit. 

 
1163  Sedkowski, 2016: 200. 
1164  Rabe, 2020. 
1165  https:// businessculture.org/castern-europe/poland/social media-guide/ (2020. 12. 04.). 
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A közösségi média nyújtotta lehetőségeket a szakirodalom a következő előnyökkel jel-

lemzi: 

A közösségi média jó lehetőség a vásárlók megnyerésére, a kapcsolatok ápolására 

és a folyamatos marketing folytatására. 

Segít abban, hogy a potenciális vásárlók megismerhessék a cégek profiljait. 

Előmozdítja, hogy új piaci lehetőségeket, termékeket mutassanak be és segítsen az 

új piacra lépéshez. Támogatást nyújt ahhoz, hogy egy meghatározott piacra történő be-

lépés során alkalmazkodni legyen képes a vállalat a helyi sajátosságokhoz, a fogyasztói 

igényekhez, szokásokhoz. A fogyasztók számára folyamatos tanácsadást és segítséget 

kínálnak, hogy az esetleges problémákat sikerüljön gyorsan és hatékonyan kezelni.  

Lengyelország népszerű online piactere, az Allegro saját közösségi site-ot indított 

Allegro Gadane néven. A platform korántsem tör a Twitter vagy a Facebook babérjaira, 

sokkal inkább teret kíván biztosítani a vevők és eladók közötti párbeszédnek. 

Az Allegro Gadane keretet próbál biztosítani a feleknek, hogy átbeszélhessék az 

egyes termékekkel kapcsolatos véleményüket. Kérdéseket lehet feltenni az eladóknak, 

és ami legfontosabb, hogy a vásárlók is gyógyírt találhatnak égető problémáikra. 

Az Allegro platformján elsősorban a cég által forgalmazott termékekkel kapcsolat-

ban fejthetik ki a vásárlók a véleményüket, oszthatják meg tapasztalataikat. A webol-

dalon történő kommunikáció teljesen nyilvános, azokat bárki megtekintheti, de a hoz-

zászólás már regisztrációhoz kötött. Mint azt a cég közösségi menedzsere, Maciej 

Śnieżek összefoglalta: „Az Allegro Gadane akár mint ügyfélszolgálat, akár mint közös-

ségi szolgáltatás számos lehetőséget kínál az Allegro ügyfeleinek. Legyen szó bármi-

lyen kérdésről vagy kétségről, itt bárki felteheti a termékekkel kapcsolatos kérdéseit, 

amelyekre tapasztalt felhasználóktól kaphat majd választ. Ugyanígy kiváló lehetőség 

az Allegro piactér eladói számára is, hogy megosszák tapasztalataikat a vásárlókkal, 

vagy egyszerűen csak diskurzust indítsanak a leendő közönségükkel.” A site jelenleg 

két kategóriára osztva, három különböző fórummal várja a látogatókat. Különválasztva 

találhatók meg a kezdő és haladó eladók, akik a fórumokon várják a kérdéseket, illetve 

a harmadik szekcióban a vásárlók egymással oszthatják meg tapasztalataikat. A cég 

pedig szintén az oldalra költözött közösségi blogon kommunikál ügyfeleivel a jövőben. 

Az elmúlt évtizedekben az írott sajtó (magazinok és napilapok) online kiadásokkal 

is megjelennek. Nagymértékben kell figyelembe venni azt a tényt, hogy az olvasók 

több mint 30%-a az információkat már az internetről szerzik meg. A hirdetési és rek-

lámtevékenység területére is kihatottak a változások, egyetlen év alatt 21%-kal nőtt a 

kereskedelmi és gyógyszerreklámok száma az interneten. 

A jelenlegi aktuális helyzet az, hogy Lengyelországban a közmédia (állami televízió 

és rádió) hatása valamint a hírcsatornák (közöttük is főként a PAP) még mindig igen 

erős a médiapiacon.  

Lengyelországban a felnőtt lakosság körében az internet weboldalak közül a Google, 

a Facebook és a YouTube a legkedveltebb. Az első számú hírportálok az ún. Webportal 

https://kosarertek.hu/piac/az-allegro-a-vilag-10-legnagyobb-webaruhaza-kozott/
https://spolecznosc.allegro.pl/
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Wirtualna Polska, az Onet, a Gazeta. A tradicionális médiafelületekről a felhasználók 

gyorsan és könnyen tudtak áttérni az egyre szélesebben elterjedő tabletek, smart tele-

fonok segítségével.  

A közösségi médiát illetően az elmúlt évtizedben a Facebook és a YouTube vált a 

leginkább kedveltté a felhasználók körében, de a Twitter jelentősége is folyamatosan nő. 

Ez utóbbi politikai és sportszerepét különösen hangsúlyozzák Lengyelországban is. 

A közösségi médiában a jövőben további erősödés várható a Facebook-csoportok olda-

lai bővülésének az ún. videóblogok feltöltésének az ismert médiaszemélyiségek oldalairól.  

A közösségi média fokozódó gazdasági jelentőségét mutatja Lengyelországban, 

hogy a kormány által a kriptovalutákra, ill. kriptoadózásra vonatkozó törvénytervezetet 

a kormány internetes oldalán tették közzé 2018. augusztus 24-én. A helyi, kriptovalu-

tákra szakosodott médiafelület, a Kryptowaluty már másnap reagált a hírre. 

Az időközben elfogadott törvény a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni 

fellépés érdekében a kriptovalutákat „a pénz digitális reprezentációjaként” definiálja. 

Emellett a virtuális valutákat két csoportra osztja: kriptovalutákra és centralizált virtu-

ális valutákra. Ezeket az e-kereskedelem során lehet fizetőeszközként használni. 

Ami az adózást illeti, a törvény mind a magánemberekre, mind a vállalkozásokra 

irányadó. A tőzsdén vagy egyénileg lebonyolított kripto-kripto tranzakciók adómente-

sek. Ugyanakkor a szolgáltatásnyújtásból, ingatlan vagy termékek eladásából származó 

jövedelem adóköteles. 

A lengyel kriptoközösség kritikájának és az új törvénytervezet megjelenésének ha-

tására a helyi pénzügyminisztérium meghátrált és ígéretet tett arra, hogy nagyobb fi-

gyelmet szentel a jövőben a megfelelő szabályalkotásnak1166. 

Mindazonáltal júniusban lengyel kriptotulajdonosok elmondása szerint lengyel ban-

kok önkényesen zártak be bankszámlákat (köztük a BitBay lengyel kriptotőzsdéjét is, 

arra hivatkozással, hogy szándékosan tagadtak meg szolgáltatásokat kriptovaluta-tulaj-

donosoktól. 

Természetesen mindezek a változások számos személyiségi jogot is érintenek, hi-

szen egyidejűleg kell a technikai feltételek biztosításával arról is gondoskodni, hogy 

személyek adataival, személyiségi jogaival ne lehessen visszaélni és ne sérüljenek azok 

az alkotmányos értékek, amelyeket a személyiségi jogok védelmén keresztül lehet biz-

tosítani. Ezek sorában különösen garantálni és védeni szükséges az emberi méltósághoz 

való jogot, a magánszférát, a magán- és üzleti titokokat, biztosítani kell az egyenlő bá-

násmód követelményét, a becsület és jó hírnév megóvását. Ennek mind a jogalkotásban 

 
1166  A 2018-as év átfogó kriptovaluta-ellenes kampánnyal kezdődött Lengyelországban. Februárban a Lengyel 

Központi Bank 27 000 dollárral (7,5 millió HUF) támogatta kriptovaluták ellen szóló tartalmak létrehozását, 

amelyet a Youtube-on tettek közzé, amit aztán átvett a helyi média. 

Hasonló kampányt szervezett májusban a Lengyel Pénzfelügyeleti Hatóság (KNF): 615 000 zloty 

(mintegy 48 millió HUF) értékben támogatta kriptovalutákkal kapcsolatos kockázatokról, piramis-

játékokról és forex-ügyletekről szóló közösségi médiaanyagok gyártását. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12315309/12530089/12530090/dokument354880.pdf
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mind a jogalkalmazásban meg kell találni a megfelelő támasztékait, amely igényli a 

folyamatos vizsgálatát ezeknek a közösségimédia-felületeknek, mert nem válhat senki 

kiszolgáltatottá a jogsértő magatartásokkal szemben. 

 

5. A közösségi média hatásai a személyiségi jogokra Lengyelországban 

5.1. Jogszabályi és eljárási keretek 

Lengyelország a magánélet és a személyes adatok védelmének szabályozásában az Eu-

rópai Unió szabályait és jogi előírásait alkalmazta éveken keresztül, a lengyel szemé-

lyes adatok védelméről szóló törvény 2018. május 10. napján történő bejegyzése mel-

lett az ország előkészítette a jogi keretét az Általános Adatvédelmi Rendeletnek 

(GDPR) is. Ennek eredményeképp az ún. derogációs törvény, amely több mint 170 

lengyel jogszabályt módosított, 2019. május 4. napján hatályba lépett. A jelenlegi sza-

bályozásokon túl még további szabályok megalkotása szükséges (pl. az adatvédelmi 

hatóság adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos hatékonysága), azonban ezen szabályo-

zások szükségessége nem kizárólag Lengyelországban merül  fel. 

A személyiségi jogok garanciáinak biztosítása az 1997. április 2. napján hatályba 

lépett Lengyel Alkotmány 47. cikkéből ered, mely garantálja minden állampolgár szá-

mára a magánélethez fűződő jogot. A személyes adatok védelméhez való jog a Lengyel 

Alkotmány 51. cikkében meghatározott, a magánélet védelmére szolgáló különleges 

intézkedésnek minősül. A magánélethez fűződő jog – mely az említett alkotmányos 

elvből deriválható – a lengyel Polgári Törvénykönyv 23. és 24. cikke részletesen sza-

bályozza, mely szabályok védik a természetes személyek személyiségi jogait. 

Jelenleg a személyes adatok védelmét elsősorban a GDPR rendelet szabályozza. 

Mindazonáltal szükséges volt egy helyi jogszabály elfogadása a lengyel jogrendszer 

GDPR rendeletnek történő megfeleltetése érdekében. A lengyel személyes adatok vé-

delméről szóló 2018. május 10. napján hatályba lépett törvény elsősorban a szervezeti 

és intézményi kérdéseket tartalmazza (mint a PUODO eljárása, működése, személyes 

adatok megsértése esetén történő intézkedési lehetőségei). 

Az érintettek jogai a GDPR rendeletben kerülnek szabályozásra, mint például: 

• a hozzáférés joga (15. cikk) 

• a helyesbítés joga (16. cikk) 

• a törlés joga (17. cikk) 

• a feldolgozás korlátozásának joga (18. cikk) 

• az adatok hordozhatóságához való jog (20. cikk) 

• tiltakozáshoz való jog (21. cikk) 

• az automatikus döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz való jog (22. cikk). 

A jogalkotó testületek 2018. július 5. napján szavaztak a NIS-irányelv lengyel jogi 

keretbe történő bevezetéséről, a nemzeti kiberbiztonsági rendszerről szóló törvényről, 
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amelyet 2018. augusztus 1-jén Lengyelország elnöke írt alá, mely időponttól kötelező 

érvényű. 

A személyes adatok védelme alkotmányosan garantált jogának konkretizálását Len-

gyelországban az egyes EU-normatívák és a lengyel jogszabályok tartalmazzák, ame-

lyek a következők1167: 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról,  

• a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rende-

let) (GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló, 2018. május 10-i törvény 

(PPDA). Többek között a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal fel-

építését és működését, valamint a személyes adatvédelmi hivatal (PPDPO) elnö-

kének szerepét szabályozza.  

 

Derogációról szóló törvény, a különféle törvényeknek a GDPR alkalmazhatóságának 

biztosításával kapcsolatos módosításairól szóló, 2019. február 21-i törvény előírja a 

vonatkozó módosításokat és hivatkozásokat a GDPR rendeletnek történő megfelelés 

érdekében 162 lengyel törvényben, különféle ágazatokban. 

A személyes adatok védelme terén illetékes hatóság Lengyelországban a PPDPO. 

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértésének kezelésére irá-

nyuló eljárásokat a PPDPO a PPDA rendelkezései alapján végzi. 

A személyes adatok védelmét és a magánélet védelmét szabályozó valamennyi ága-

zatra jelenleg Lengyelországban a GDPR és a PPDA vonatkozik, azonban vannak nem 

kötelező erejű törvények is, mint például a lengyel adatvédelmi hatóság által közzétett 

iránymutatások és bejelentések a következő területeken: 

• a „kockázatalapú megközelítés” alkalmazása;  

• a személyes adatokkal kapcsolatos tevékenységek nyilvántartása; 

• videómegfigyelés használata;  

• adatvédelmi hatásvizsgálatot igénylő műveletek;  

• adatvédelem a munkahelyen – útmutatás a munkaadók számára; és 

• adatvédelem az iskolákban és az oktatási intézményekben. 

 

A Facebook és más közösségimédia-platformok tartalmi moderálási politikájának sza-

bályozása világszerte kihívás. Lengyelországban egy ilyen vita már több mint egy éve 

folyik. Néhány hónappal ezelőtt az előző digitális ügyekért felelős miniszter, Anna 

Strzezynska új törvényjavaslatot terjesztett elő, amelynek célja annak garantálása volt, 

 
1167  https//practiseguides,chambers.com/practise-guides/data protection-privasy 2020/poland (2020. 12. 

10.); http//thelawreviews.co.uk/edition/the privacy-dataprotection-and syberseccurity law-review-

edition 6.12101126/poland (2020. 12. 10.). 
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hogy a Facebook-felhasználók a véleménynyilvánítás szabadságát a lengyel törvény 

által garantált körben gyakorolhassák, nem pedig a Facebook szolgáltatási feltételei-

ben. Az ötlet az volt, hogy gyors igazságszolgáltatási utat hozzon létre azoknak a fel-

használóknak, akiknek tartalma lekerült. Ezt az elképzelést sokan cenzúraként kritizál-

ták, és ezért elhagyták. 

A közelmúltban a lengyel digitális ügyek minisztériuma hatalmas sikert jelentett 

be: a lengyel kormány és a Facebook aláírt egy egyetértési nyilatkozatot, mely alap-

ján Lengyelország lesz az első ország, ahol a Facebook-felhasználók megtámadhatják 

a Facebook azon döntéseit, amelyek nem hozták vissza a tartalmat, amely blokkolva 

vagy törölve lett. Ez pozitív fejleménynek tűnik a felhasználók jogainak védelme 

szempontjából1168.  

 

5.2. Egyéni online adatkezelés a lengyel internetes felhasználók körében 

Az online biztonsággal kapcsolatos egyik fő kérdés az internetes felhasználók adatvé-

delme. Ez a téma a közelmúltban meglehetősen gyakran jelenik meg. A kérdés a kiber-

biztonság és az egyének személyes adatainak védelme lehet két szempontból tekintve. 

Először is, a formális és a jogi keretek között a különféle e-szolgáltatásokat igénybe 

vevő emberek biztonságát garantáló rendeletek. Másodszor, a felhasználók magánéle-

tének aktív érdeklődésével összefüggésben. 

Ami az internetes felhasználók védelmét biztosító jogi rendelkezéseket illeti, el-

mondhatjuk, hogy az információ területén zajló intenzív változások ellenére a jelenlegi 

szabályozás nem védi a felhasználókat annyira, amennyire szükséges. A magánélet jogi 

védelme ezért továbbra is hatalmas kihívás a törvényeket és rendeleteket bevezető nem-

zetközi intézményeknek, az internet vagy a mobiltelefonok használata folyamatosan 

növekszik, a személyes adatok biztonságát fenyegető veszélyek száma nő. 

Az adatfeldolgozás könnyűsége, a korábbinál sokkal nagyobb mértékben növeli a 

magánélet megsértésének kockázatát is A problémát az új műszaki lehetőségek okoz-

zák, ez nagymértékben lehetővé tette az egyének valós idejű adatfeldolgozását. 

Ezáltal nemcsak információkat szerezhet, hanem nyomon követheti az internet fel-

használóit is. 

Ebben a helyzetben a magánélet megsértésének kockázata van nagy veszélyben.  

 

5.3. Egyéni adatvédelem a lengyel internetfelhasználók körében 

Egy kutatási felmérés Lengyelországban kimutatta, hogy a közösségimédia-felhasz-

nálók tudják, hogy a személyes adataikat megfelelő adatvédelmi beállításokkal meg-

védhetik. 

 
1168  http://edri.org/poland-privatised-law-enforcement-or-protecting-users-rights 19.Dec 2018 Poland: 

Privatised law enforcement or protecting users~rights? (2020. 12. 10.). 
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De nem mindenki képes erre. A válaszadók azt mondták, hogy a kívánt adatvédelmi 

beállítások kereséséhez gyakran szükséges idő aránytalan a becsült haszonnal, és szin-

tén elriasztja őket az a tény, hogy még a kívánt beállítások sem garantálják a teljes 

biztonságát a személyes adataiknak. 

A felmérés szerint a lengyelek lelkesen osztják meg magáninformációikat, azon-

ban meglehetősen rosszul ismerik az online adatvédelemmel kapcsolatos kérdések 

kezelését1169. 

A lengyel lakosság fele nem ismeri a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogsza-

bályi változásokat, a lakosság negyede hallott róla, de nem ismeri a konkrét szabályokat.1170 

 

6. Az Európai Unió és a közösségi médiák 

A közösségi portált működtető vállalatok és az Unió illetékes hatóságainak, tisztségvi-

selőinek a konzultációja, egyeztetése folyamatos. Így példának okáért a Facebook kö-

zösségi portált működtető amerikai vállalat vezérigazgatója a közelmúltban javaslato-

kat tartalmazó csomagot nyújtott át Vera Jourova demokráciáért és átláthatóságért fe-

lelős uniós biztosnak, aki előzőleg a Facebookot tette felelőssé a Cambridge Analytica 

néven elhíresült, adatokkal való visszaéléssel kapcsolatos 2018-as botrány miatt. Saj-

tóinformációk szerint Zuckerberg a találkozó során a gyűlöletbeszéd és a dezinformá-

ció erősebb ellenőrzésének szükségességét hangsúlyozta a közösségi platformokon, de 

egyúttal felhívta a figyelmet a véleménynyilvánítás szabadságára. A javaslati csomag-

ban a Facebook vállalat azt emelte ki, hogy a közösségi portálokat működtető vállalatok 

felelősségére vonatkozó törvények, amelyek büntetik az illegális tartalmak megjelené-

sét „nem passzolnak az internetes környezethez”. Jourova azt nyilatkozta, hogy megál-

lapodott a Facebook vezérigazgatójával „az adatok és algoritmusok nagyobb átlátha-

tóságának szükségességéről”. Emlékeztette egyúttal Zuckerberget, hogy az EU „szi-

gorú adatvédelmi szabályokkal rendelkezik”, amelyeket az általános adatvédelmi ren-

delet tartalmaz. „A Facebooktól azt várjuk, hogy erőteljesen alkalmazza ezeket a sza-

bályokat Európában” – hangsúlyozta. Kiemelte továbbá, hogy az olyan európai inter-

netes szabályozók, mint például a magatartási kódexek jó eredményeket értek el, de a 

platformok felelőseinek nagyobb kötelezettséget kell vállalniuk. „A Facebooknak kell 

eldönteni, hogy a jó vagy a rossz érdekek oldalára áll” – nyomatékosította. Thierry Breton 

belső piacért felelős uniós biztos azt nyilatkozta a találkozó után, hogy a Facebooknak 

kell alkalmazkodni az európai szabályokhoz, nem pedig fordítva. A javaslatcsomag vé-

leménye szerint nem dolgozta ki kellőképpen a Facebook felelősségére vonatkozó elő-

írásokat, és nem tett említést a vállalatnak a piacon szerzett dominanciájáról.  

 
1169  Bajka, 1999: 1989–1999.  
1170  Malwina – Maciej, 2017. 
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Különösen aktuális jelenleg annak elérése, hogy a közösségimédia-szolgáltatók a 

koronavírus-járvány (pandémia) ideje alatt legyenek tekintettel az internetes infrastruk-

túrára, a kapacitásokra. Ezzel függött össze az Európai Bizottság kérése, melynek kö-

szönhetően  a Netflix 25%-kal gyengébb minőségben közvetíti a tartalmait Európában, 

hogy az új koronavírus okozta járvány ideje alatt ne legyen fennakadás az internetes 

infrastruktúrában. Európa ugyanis otthonról dolgozik, tanul és szórakozik, ami jelentő-

sen megterheli a hálózatot. A YouTube is csökkenti a videók felbontását.  

Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos arra kérte a Netfixet és a YouTube-

ot, hogy átmeneti jelleggel korlátozzák az adatforgalmukat, az internetszolgáltatóknak 

pedig azt ajánlotta, hogy bátorítsák klienseiket az alacsonyabb adatforgalmú beállítá-

sok használatára, nehogy a megnövekedett terhelés miatt a széles sávot biztosító rend-

szerek összeomoljanak. Mindezek a körülmények mutatják, hogy csupán a megfelelő 

szabályozottság, egy közös kockázatvállalás és szolidaritás mentén oldható meg egy 

ilyen világjárvány esetén, mint a pandémia, hogy az internet képes legyen betölteni a 

megnövekedett terhelés esetén is feladatait. Ennek biztosítására nemzetközi szabályo-

zás csakúgy, mint belső tagállami szabályozás is szükséges. 

 

7. Tanulságos esetek a közösségi média személyiségi jogokat érintő lengyel  

joggyakorlatából 

1) A Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland ügyben az EJEB-nek is volt alkalma a 

sérelmes online közlések sorsáról, illetve a magánélet tiszteletben tartása és az infor-

mációszabadság egyensúlyáról dönteni. A kérelmezők lengyel ügyvédek, akikről a 

Rzeczpospolita újságírói azt írták cikkükben, hogy mesés vagyonra tettek szert köz-

pénzből különböző politikusok kétes ügyleteinek bonyolításával. Az ellenőrizetlen 

tényállításokat megfogalmazó cikkért az illetékes varsói megyei bíróság az újság fő-

szerkesztőjét a felperesek jó hírnevének megsértése miatt kártérítés megfizetésére és 

bocsánatkérésre ítélte, azonban mivel a kifogásolt cikk továbbra is elérhető volt az új-

ság honlapján, az érintett ügyvédek ismét pert indítottak. A felperesek keresetükben a 

kifogásolt cikknek az újság honlapjáról való eltávolítását kérték, egyben azt is sérel-

mezték, hogy a cikk kiemelkedő helyen szerepelt a Google találati listájában, meg-

fosztva a varsói bíróság ítéletét hatásától. 

Az illetékes varsói bíróság azonban a cikk eltávolítását cenzúrának, a történelem 

átírásának minősítette, és a felperesek keresetét azzal utasította el, hogy egy, az új-

ságcikknek a korábbi ítéletre utaló információval való kiegészítésére kötelezés iránti 

kérelmet már megengedhetőnek tartott volna. Honi jogorvoslati lehetőségeik kimerí-

tését követően a felperesek a strasbourgi bírósághoz fordultak magánéletüknek és jó 

hírnevüknek az online elérhető újságcikk általi folyamatos megsértése miatt. Ítéleté-

ben az EJEB kiemelte, hogy „az internet olyan információs és kommunikációs eszköz, 

amely nagyban különbözik a nyomtatott sajtótól, különösen az információ tárolására 
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és továbbítására való képességében. A több milliárd felhasználót kiszolgáló elektroni-

kus hálózat most és talán a jövőben sem lesz soha hasonló szabályozás és ellenőrzés 

tárgya [mint a nyomtatott sajtó]. Az emberi jogok és szabadságok, így különösen a 

magánélethez fűződő jog netes tartalmak és kommunikáció általi megsértésének veszé-

lye sokkal nagyobb, mint a sajtó esetében. Ezért is különbözhetnek a nyomtatott sajtó-

ból és az internetről származó anyagok többszörözésére vonatkozó politikák.” 

Ezután az EJEB felidézi az online archívumok jelentőségét a hírek és információk 

megőrzésében és rendszerint ingyenes rendelkezésre bocsátásában: míg a sajtó a de-

mokrácia elsődleges őrzője, a netes archívumok, így például a Rzeczpospolita online 

archívuma is a már megjelent hírek tárolásával játszanak fontos szerepet az oktatás és 

kutatás szolgálatában. 

Mivel az egyik kérelmező felperes kifutott a jogorvoslatra irányadó határidőből, ké-

relmét az EJEB elutasította. A másik kérelmező igényével kapcsolatban azonban ki-

emelte, hogy a lengyel igazságszolgáltatás nem mulasztott a cikk online változatának 

levételével kapcsolatos kérelem megítélésében. Az eljáró lengyel bíróság ugyanis egy-

felől alkalmazhatónak találta a lengyel polgári törvénykönyv személyiségvédelmi ren-

delkezéseit az internetes kiadványokra nézve, másfelől azonban nem tekintette felada-

tának a „történelem átírását” azzal, hogy elrendeli egy már megjelent újságcikk eltávo-

lítását. Az EJEB egyetértett azzal, hogy a kérelmezők személyiségvédelmi igényét a 

kártérítésre és az elégtételadásra kötelezéssel már orvosolták, és az eredeti keresetben 

nem kért online változat eltávolítása már szükségtelenül korlátozta volna az Egyez-

mény 10. cikke szerinti információs jogokat. Az EJEB szerint a másodfokon eljáró bí-

róság megfelelő egyensúlyt teremtett a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogok, 

valamint az információs jogok között. 

Fontos kiemelni, hogy a Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland ügy tényállása 

több lényeges ponton is eltér az elfeledtetéshez való jog gyakorlásának feltételeitől, 

méghozzá annyiban, hogy az eredeti ügy alperese nem egy keresőmotor-szolgáltató, 

hanem a sérelmezett információt publikáló online sajtóorgánum volt. Emellett a kére-

lem nem bizonyos keresőszavakra kiadott találatok elrejtésére, hanem magának a sé-

relmezett cikknek az eltávolítására irányult. Az EJEB ítélete mindazonáltal fontos ada-

lékkal szolgálhat abban a tekintetben, hogy a strasbourgi testület miként közelíti meg 

az online közlések kapcsán az Egyezmény információs jogokat rögzítő 10. cikke és a 

magánélethez fűződő jogok tiszteletben tartását előíró 8. cikke egyensúlyát. Ezzel kap-

csolatban szembetűnő, hogy bár ítéletében az EJEB elismerte, hogy a netes közlések 

potenciálisan nagyobb sérelmet okozhatnak, mint a nyomtatott verziók, ennek konzek-

venciáit már nem vonta le. Noha kifejezetten megemlítette, hogy az online tartalmak 

talán sohasem lesznek olyan mértékű szabályozás és ellenőrzés tárgyai, mint a nyom-

tatott sajtó, a hangsúlyt inkább az online archívumok társadalmi előnyeire helyezte, 

kiemelve, hogy ingyenességük, könnyű hozzáférhetőségük miatt az oktatás és kutatás 

fontos forrásai, utalva arra, hogy tartalmuk eltávolítása aránytalan volna. 
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Habár az EJEB nem foglalt kifejezetten állást valamely alapjog elsőbbségét illetően, 

sokatmondó az a megállapítása, miszerint „nem világos, hogy az államra milyen pozitív 

kötelezettségek hárulnak az Egyezmény 8. cikkében foglalt magánélet tiszteletben tar-

tásának fogalmából”. E bizonytalanság, valamint a részes államok sokszínű gyakorlata 

tükrében az államok széles mérlegelési körrel rendelkeznek a 8. cikk érvényre juttatá-

sára. Ezzel szemben a szólásszabadság 10. cikkben foglalt garanciája „a demokratikus 

társadalom alapvető sarokköve”, aminek bárminemű korlátozása fokozott vizsgálatot 

érdemel. Tehát az EJEB inkább a szólásszabadság és az információs jogok elsőbbségé-

ből indul ki – e nyilvánvalóan más tényállással kapcsolatban hozott EJEB-ítélet alapján 

elmondható, hogy más a kiindulópontja, mint az Európai Unió Bíróságának, amely a 

Google Spain döntésében kifejezetten kimondta, hogy az elfeledtetéshez való jog fel-

tételeinek fennállása esetén az adatalany magánélethez való joga elsőbbséggel bír har-

madik felek információs jogaihoz képest. Ugyan mindkét bíróság kiemeli, hogy az érin-

tett jogokat és érdekeket a konkrét körülmények tükrében kell figyelembe venni, mi-

ként arra Frantziou rámutat, mérlegelni valójában akkor lehet, ha az érintett jogok 

egyenlően esnek latba, azaz egyik sem élvez a másikkal szemben elsőbbséget.  

Habár mindkét bíróság kimondta, hogy az adott eset körülményeitől függően az 

érintett jogok egymáshoz képest korlátozhatók, az Európai Unió Bírósága kifejezetten 

rögzítette az adatalany magánélethez fűződő jogának elsőbbségét a keresőmotor-szol-

gáltató gazdasági érdekével és a nyilvánosság információs jogaival szemben. Ugyanezt 

a kettősséget egyes szerzők az amerikai szabadságpárti és az európai méltóságpárti 

megközelítésben érik tetten: az USA-ban a szólás- és információszabadság, az Európai 

Unióban a magánélet tiszteletben tartása élvez előnyt. Ha pedig az érintett magánéleté-

nek tiszteletben tartása, ezáltal az elfeledtetéshez való jogának érvényesítése élvez fő-

szabályként elsőbbséget, akkor az mindenki másnak az elfelejtésre irányuló kötelezett-

ségét vonja maga után. 

 

2) A SIN néven is emlegetett civil szervezetnek már többször meggyűlt a baja a közös-

ségi médiával, melynek következményeként felfüggesztették Instagram-fiókját. A kép-

megosztó alkalmazás gazdája szintén a Facebook. 

A civilszervezet védekezése az volt, hogy az amerikai internetes óriás megsértette a 

lengyel Polgári Törvénykönyv 23. és 24. cikkelyét, mert korlátozta a csoport szólás-

szabadságát és ártott a jó hírének. 

A SIN állítása szerint az a célja, hogy online és más kommunikációs csatornákon in-

formálja az embereket a droghasználatról és „a pszichoaktív anyagok káros hatásairól”. 

Működését olyan drogprevenciós stratégiaként írja le, amely „a tanárokra és szakértőkre 

általában nem hallgató, de a közösségi médián aktív fiatalokat célozza meg”. 

„Csatornáink blokkolásával a Facebook megnehezítette, hogy eljussunk azokhoz 

az emberekhez, akiknek a leginkább szüksége van rá. és aláásta jó hírünket, mert azt 
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sugallja, mintha törvényellenes dolgot tennénk” – írta Jerzy Afanasjew, a csoport 

képviselője. 

Az esetről az EURACTIV nevű, európai és uniós ügyekkel foglalkozó oldal tudósí-

tott. A portál újságírói látták a periratokat és ezekben a SIN azt mondja: „a fair inter-

netnek szabadnak kell lennie az állami és a magáncsoportok cenzúrájától is”. 

Bár a drogfüggők felkarolása és a prevenció általában a baloldali politikai csoportok 

programjában lelhető fel, a jobboldali vezetésű lengyel kormány is nekiment a Face-

booknak, igaz, egy másik ügyben. 

Anna Strezynska, digitális ügyekkel foglalkozó miniszter szerint a technológiai 

óriás cenzúrát alkalmazott azzal is, hogy lengyel felhasználókat függesztett fel egy szél-

sőjobbosnak mondott jelkép használata miatt. 

A kézben kardot tartó Falanga jelet a ’30-as években használta egy radikális len-

gyel csoport és most bekerült az ONR nevű, szélsőjobbosnak mondott csoport logó-

jába. A Facebook korábban blokkolta lengyel nacionalisták egyik oldalát, ahol a Füg-

getlenség Napjára tervezett felvonulást hirdették. Több kommentet is eltávolítottak a 

Falanga jel miatt, a Facebook indoklása szerint azért, mert az történelmileg a gyűlölet-

beszéddel hozható kapcsolatba. 

A cég európai elnökhelyettese, Richard Allan azt mondta: a Facebook semleges és 

lehetővé teszi többféle politikai vélemény megjelenítését. Korábban 70 jogvédő szer-

vezet levelet írt a közösségi médium vezetésének, hogy magyarázza el, milyen szabá-

lyok alapján távolít el tartalmakat. 

 

3) Kurski v. Poland: Politikus bocsánatkérésre kötelezése egy napilap jó hírnevének 

megsértése miatt.  

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2016. július 5-én a Kurski kontra Len-

gyelország ügyben hozott ítéletében kimondta, hogy egy politikus egy napilapra tett 

állításai miatt való bocsánatkérésre kötelezésével megsértették a véleménynyilvánítási 

szabadságát. 

A kérelmező lengyel képviselő, a Jog és Igazságosság párt (PiS) tagja, 2006 máju-

sában a TVP2 csatorna élő televíziós vitájában vett részt. A vita során a képviselő a 

Gazeta Wyborcza baloldali liberális napilap egy példányát elővéve a Jog és Igazságos-

ság pártot kritizáló cikkekre hívta fel a figyelmet. Azt állította, hogy egy megállapodás 

volt a kiadó és egy kőolajat importáló olajtársaság között, amely a pártot támadó cikkek 

mögött állt, és azokért cserébe hirdetéseket tett közzé az újságban. A hirdetést megmu-

tatva úgy vélte, hogy az „nem reklámozás”, hanem „a Jog és Igazságosság elleni tö-

megpropaganda finanszírozása”. Az adást követő egy héttel az újság kiadója a polgári 

törvénykönyv személyiségi jogokat védő 23. cikke alapján a jó hírnevének megsértése 

miatt polgári jogi keresetet nyújtott be a politikus ellen. 

2007 júniusában a varsói regionális bíróság helyt adott a kiadó keresetének, és el-

rendelte, hogy a képviselő tegyen közzé bocsánatkérést, továbbá fizessen meg 2500 
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eurót jótékonysági célra. Az indokolás szerint „az a vád, hogy egy újság egy szponzor 

által megrendelt cikkeket tesz közzé, egyértelműen sértő volt a kiadóra nézve”. A po-

litikus fellebbezését a legfelsőbb bíróság 2009-ben elutasította. A bíróság megállapí-

totta, hogy a képviselő kijelentése több volt egy „egyszerű véleménynél”, az tényállítás 

volt, amit nem sikerült bizonyítania, ezért az valótlan volt. 

Az EJEB úgy vélte, hogy bár a politikus állításai egészen komolyak voltak, azokat 

egy újsággal szemben tette, amely aktívan részt vett egy nyilvános vitában. Ennek kap-

csán az EJEB kimondta, hogy az újságíróknak és a publicistáknak – hasonlóan a köz-

életben aktívan részt vevő más személyekhez – nagyobb fokú toleranciát kell tanúsíta-

niuk az ellenük irányuló kritikával szemben. Egy demokratikus rendszerben a megen-

gedhető kritika határai sokkal szélesebbek az újságokkal szemben, mint egy magánsze-

mély esetében. 

Az EJEB szerint a kérelmező kétségtelenül egy közérdeklődésre számot tartó kér-

dést vetett fel, nevezetesen a média függetlenségét egy demokratikus társadalomban. 

Ami a kormány azon érvét illeti, miszerint a kérelmező szenzációhajhász hangvételt és 

teljesen negatív nyelvezetet használt, az EJEB úgy ítélte meg, hogy bár a kérelmező 

bizonyos fokú túlzáshoz folyamodott, nem tűnik úgy, hogy indokolatlanul sértő nyel-

vezetet vett igénybe, vagy, hogy túllépte a túlzás általánosan elfogadható mértékét. 

A tagállami bíróságok szerint a kérelmező kijelentései tényállításokat is magukban 

foglaltak, és a következtetéseit azokból a tényekből vonta le, ám nem tudta bizonyítani 

állításai valóságát. Az EJEB úgy vélekedett, hogy nem hivatott megítélni azt, hogy a 

kérelmező kellően pontos információkra hivatkozott-e, sem azt, hogy állításait ténybeli 

alapokkal támasztotta-e alá. Ez a hazai bíróságok feladata volt, amelyek elvben jobb 

helyzetben vannak az ügy ténybeli körülményeinek értékelésére. Az EJEB mégsem fo-

gadta el a hazai bíróságok álláspontját, hanem kimondta, hogy mivel a kérelmező egy-

értelműen egy fontos kérdés nyilvános vitájában vett részt, az ítélkezési gyakorlata fé-

nyében és az ügy körülményeit figyelembe véve nem volt indokolt előírni, hogy a kérel-

mező magasabb mércének feleljen meg annál, minthogy kellő gondossággal járjon el. 

Végül a beavatkozás arányosságának értékelésekor az EJEB úgy találta, hogy a bo-

csánatkérés közzététele jelentős költségekkel járt a kérelmező számára: összesen több 

mint 18 havi átlagbérnek felelt meg a tényállás idején. Az EJEB szerint ezért a kérel-

mezővel szemben kiszabott pénzügyi szankciók túlzottak voltak. Tekintettel a fenti-

ekre, a tagállami bíróságok nem támasztották alá meggyőzően semmilyen „nyomós tár-

sadalmi érdekkel”, hogy a kiadó jogainak védelme miért múlja felül a kérelmező véle-

ménynyilvánítási szabadságát. A 10. cikket így megsértették. 

Az ügy érdekessége, hogy ez az első olyan eset, amelyben egy újság perelt be egy 

politikust a jó hírneve megsértése miatt, és amely miatt az EJEB a politikus vélemény-

nyilvánítási szabadságának megsértését állapította meg. Az EJEB már korábban ki-

mondta, hogy az elfogadható kritika határai egy nyilvános minőségben eljáró újságíró-

val szemben tágabbak, mint egy magánszemély esetében. A döntést elemzők szerint, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71395
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71395
https://strasbourgobservers.com/2016/07/14/kurski-v-poland-ordering-politician-to-publish-apology-for-defaming-polish-newspaper-violated-article-10/
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ha a sajtó sikerrel érné el, hogy egy választott tisztséget viselőt büntessenek meg, amiért 

azt állítja, hogy egy újságot egy vállalat pénzel, az azzal a kockázattal járhat, hogy a 

jövőben egy médiumot ugyanúgy szankcionálni fognak, ha egy köztisztséget betöltő 

személyre tesz hasonló állítást. 

 

4) Gawęda v. Lengyelország példaértékű ügy volt a lengyel médiatörvény 10. cikk sze-

rinti minősége tekintetében, melyben a nemzeti hatóságok megtagadták a kérelmező 

két folyóiratának a regisztrálását azzal az indokkal, hogy címük „nem felel meg a va-

lóságnak”. A két cím a „Havi társadalmi és politikai figyelő”. – „Európa morális tör-

vényszéke” és a „Németország – Lengyelország évezredes ellensége” volt.  

Az első kiadvány esetében a nemzeti bíróságok azzal az indoklással utasították el a 

regisztrációt, hogy a tervezett cím „egy európai intézmény létrejöttét valószínűsíti, ami-

ről nyilvánvalóan szó sincs”. A második kiadvány regisztrációját azzal az indoklással 

tagadták meg, hogy a cím „összeegyeztethetetlen a valós helyzettel, indokolatlan mó-

don összpontosít lengyel-német kapcsolatok negatív vonatkozásaira es hamis színben 

tünteti fel a tényeket”.  

A Bíróság megállapította, hogy a nemzeti bíróságok „a valós helyzettel való össze-

egyeztethetetlenség elvi alapján találta indokoltnak a regisztráció megtagadását, mivel 

a cím nem felelt meg a valóságnak, ti. folyóiratok tervezett címei esszenciálisan hamis 

képet sugalltak”. 

Az az elvárás, hogy egy magazin címének igaznak kell lennie, elsődlegesen össze-

egyeztethetetlen a sajtószabadsággal. Egy folyóirat címe nem minősül állításnak, a 

tényleges funkciója az, hogy azonosítsa a szóban forgó folyóiratot a sajtótermékek pi-

acán annak meglévő és potenciális olvasói számára. Másrészt az ilyen értelmezéshez 

jogalapra lenne szükség, mely azt egyértelműen engedélyezi. Röviden, a nemzeti bíró-

ságok értelmezése új kritériumot vezetett be, mely a cím regisztráció megtagadásának 

lehetséges indokait részletező szöveg alapján nem volt előre látható. A Bíróság elis-

merte, hogy a regisztráció hatósági gyakorlata hatékonyan óvja a sajtószabadságot, de 

kijelentette, hogy a nemzeti bíróságok döntéseinek a 10. cikk premisszáival is össz-

hangban kell lenniük. A Bíróság úgy találta, hogy a törvény, mely felhatalmazta a nem-

zeti bíróságokat a „valóságnak nem megfelelő” címek regisztrációjának megtagadá-

sára, „megfogalmazását tekintve nem elég precíz ahhoz, hogy a kérelmezőnek fogódzót 

nyújtson”. 

 

5) A jó hírnév védelem esetei a lengyel Ptk. 23. cikkelyén alapulnak. A lengyel polgári 

törvénykönyvben található egy olyan rendelkezés, amely veszélyezteti a sajtó szabad-

ságát. A 448. cikk, mely az 1996-os novellával került bevezetésre, kimondja, hogy a 

személyi javak megsértése esetén a bíróságnak lehetősége van a sértett számára adandó 

pénzbeli kártérítés mellett dönteni, vagy a sértett által meghatározott társadalmi vagy 



 

– 374 – 

szociális célra illendő összeget megítélni. Ezt a bíróság minden más a jogsértés ered-

ményének kiküszöböléséhez szükséges eszköz tekintetbevétele nélkül alkalmazza. 

Ez a rendelkezés a sajtótörvény 40. cikkének helyébe volt hivatott lépni, mely a termé-

szetes személy sértetteknek csak szándékos jogsértés esetében engedélyezett kártérí-

tést, példának okáért, ha egy újságíró rosszhiszeműen járt el annak érdekében, hogy 

más személyt hiteltelenné vagy nevetség tárgyává tegyen. Manapság tehát a jogsértő 

újságírók felelőssége nem függ a szándékosságtól. Ez sok esetben visszaélésre adhat 

okot, mely visszaélések szenvedő alanyai, akár az újságírók, médiaszereplők is lehet-

nek. Az újságírók felelősségi körének másik oldala a gyűlölködő kifejezések használa-

tához, illetve a hasonló ítéletek médiában történő megjelentetéséhez kapcsolódik.  

 

6) A gyűlöletbeszéd tekintetében megjegyzendő, hogy a diszkriminációs törvény és az 

egyéb hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezések ellenére viszonylag sok a gyű-

löletbeszéd a lengyel médiában. Az audiovizuális médiában sajnálatos módon éppúgy, 

mint az írott sajtóban. A gyűlöletbeszéd első számú céltáblái a zsidó vagy roma szár-

mazású, eltérő bőrszínű személyek. A lengyel büntető törvénykönyv a gyűlöletkeltést 

és a személyiség sérelmét is pönalizálja. (PC, 256–257. §) S bár a statisztikák szerint 

nem számottevő a gyűlöletbeszéddel elkövetett vagy azzal kapcsolatos bűncselekmé-

nyek száma, a valóságban sokkal magasabb arányú ezen elkövetési alakzatok megjele-

nése a médiában. A statisztikai adatok alacsony rátájának oka, hogy a jogalkalmazás-

ban gyakorta enyhébb vagy semmilyen bűncselekmény megállapítására nem kerül sor 

a gyűlöletkeltés témakörében, mivel az esetek túlnyomó többségében nem is kerül bí-

róságra az ügy. Összegzésül megállapítható, hogy nem a jogszabályok hiánya, hanem 

az alkalmazásuk és az igazságszolgáltatás működése az okozója a gyűlöletbeszéd 

szankcionálása hiányának. A probléma legfőképp a figyelem hiányára, a gyűlöletbe-

szédnek a társadalom egészére mért veszélyének, illetve a sztereotípiák és az előítéletek 

hosszú ideje tartó hagyományának alulbecsülésére vezethető vissza. 

 

7) A lengyel alkotmány 32. cikke értelmében a személyek jog előtti egyenlősége és a 

közszolgáltatók általi egyenlő bánásmód alapjogi jogosultságok. A diszkrimináció-

mentességet az alkotmány azon szakaszából vezethetjük le, mely szerint senkivel szem-

ben nem alkalmazható a politikai, társadalmi vagy gazdasági életben diszkrimináló ma-

gatartás. [32. § (2)] A diszkriminációmentesség szellemében a nők és férfiak egyenjo-

gúságának alaptörvénybe foglalása [33. § (2)] mellett a kisebbségek nyelvi és kulturális 

egységének elfogadása [35. § (1)] is alaptörvényi rangot kapott a lengyel alkotmány-

ban. A médiát is érintő diszkriminációs tilalom a közszolgáltatásokhoz való egyenlőség 

elvén alapuló hozzáférés minden lengyel állampolgár számára történő biztosítása az 

alkotmány által. (60. §) A hátrányos megkülönböztetés tilalmát megtaláljuk a lengyel 

munka törvénykönyvében is, ahol a munkavállalók egyenlő jogainak deklarálása mel-

lett a jogalkotó részletezőbben is szól a diszkriminációmentesség követelményéről. 
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A rendelkezés szerint minden etnikai diszkrimináció – legyen közvetlen vagy közvetett 

módon megnyilvánuló – tilos a munkajogi jogviszonyokban, különös tekintettel a 

nemre, korra, fogyatékosságra, fajra, vallásra, nemzetiségre, politikai véleményre, gaz-

dasági társasági tagságra, etnikai származásra, hitre, szexuális beállítottságra, valamint 

a munkaviszony határozatlan, határozott, teljes vagy részmunkaidős jellegére. 

 

8) A műsorszórásról szóló törvény a diszkrimináció tekintetében egyrészt a műsorszol-

gáltatásokra általánosságban rendelkezik. A műsorszámok nem bátoríthatnak a jog és 

a lengyel államszervezet elleni cselekedetekre, nem támogathatják az erkölcsi értékek 

és társadalmi nézetek elleni vélelmeket; különösen nem lehetnek a nemzetiség, faj vagy 

nem alapján diszkriminálóak. [BA 18. § (1)] A műsorszámoknak tartalmuk tekinteté-

ben továbbá el kell fogadniuk a közönség vallási meggyőződését, különösképpen a ke-

resztény egyházi értékeket. [BA 18. § (2)] A műsorszolgáltatási műsorszámok nem 

mozdíthatják elő az egészséggel, a biztonsággal és a környezettel szembeni káros ma-

gatartást. [BA 18. § (3)] Másrészt a törvény a reklámok tekintetében is szabályokat állít 

a diszkriminációmentesség nevében. A reklámok sem sarkallhatnak az emberi méltó-

ság sértésére, nem tartalmazhatnak nem, faj vagy nemzetiség alapján megkülönbözte-

tést, nem lehetnek ellenséges szándékúak vallási vagy politikai nézetek tekintetében, 

nem befolyásolhatják károsan a gyermekek testi, szellemi vagy erkölcsi fejlődését, nem 

sarkallhatnak az egészséget, a biztonságot vagy a környezetvédelmet károsan befolyá-

soló magatartásra. [BA 16b. § (3)] Ezek a szabályok a teleshopping jellegű műsorokra 

is érvényesek. [BA 16b. § (4)] Az emberi méltóság és a személyiség védelme önmagá-

ban azonban nem elégséges a kiskorúak védelmének megfelelő szintjéhez. A Gyerme-

kek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kimondja, 

hogy a gyermeknek, figyelemmel szellemi és fizikai érettségének hiányára, különös 

védelemre van szükségük. Az Egyezmény 17. cikke (e) bekezdésének megfelelően, „a 

gyermek jólétére ártalmas információk és anyagok elleni védelmét megfelelően szol-

gáló irányelvek kidolgozásának elősegítése” az állam feladata. Ezért ezen a területen 

egyéb szabályokat is alkalmaznia kell a jogalkotónak, hogy a gyermekek testi, szellemi 

és erkölcsi fejlődését óvja. Ez egyrészről ágazatokon átnyúló gyermekvédelmi szabá-

lyokkal, másrészről az egyes ágazati törvényeken belül valósulhat meg. A gyermekek 

védelmét érintő szabályok elemzése azért is érdeklődésre méltó, mert a 2003-as Shein – 

Rajaleid-jelentés szerint a lengyel médiafelügyeleti hatóság leginkább a gyermekek vé-

delme érdekében álló szabályozás megsértése okán szabott ki bírságokat. Az európai 

szabályozás alapjainak áttekintése során meg kell említeni az Európa Tanács által 

1989-ben elfogadott Határokon túli Televíziózás Európai Egyezményét, amely alkal-

mazási köre földrajzilag nagyobb területet fed le. Az Egyezmény 7. cikkelye, a „mű-

sorszolgáltató felelőssége” fejezetben tárgyalja a műsorpolitikával kapcsolatos alap-

vető kérdéseket, mint az emberi méltóság és mások alapvető jogainak tisztelete, to-

vábbá konkrétan állást foglal a közerkölcsöt sértő, különösen a pornográf tartalmak, 
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illetve az erőszak aránytalan jelenléte és a fajgyűlölet ellen. Ezen túlmenően, megtiltja 

azon műsorok sugárzását, amelyek károsan befolyásolják a gyermekek és fiatalkorúak 

fizikai, mentális vagy morális fejlődését, ha a sugárzás ideje alapján valószínűsíthető, 

hogy a gyermekek és fiatalkorúak azt feltehetően nézhetik. 

 

Összefoglaló megállapítások 

A közösségi média jelentőségének folyamatos növekedése a világban a személyiségi jo-

gok védelmének új fejezeteit nyitotta meg. A lengyelországi ezirányú jogi szabályozás és 

joggyakorlat igyekszik lépést tartani azokkal a nemzetközi irányokkal, amelyek a kérdés 

közjogi és magánjogi problémáival kapcsolatban felvetődtek. A közösségi média gazda-

sági és társadalmi szerepe óriási, melyre a jogalkotói és jogalkalmazói válaszok egyes 

esetekben fáziskésésekkel születhetnek meg. Folyamatos egyeztetésre, konzultációkra 

van szükség a közösségimédia-szolgáltatókkal. A személyiségi jogok védelmének ki-

emelkedő jelentősége a közösségi médiák számára igen nagy fokú kihívást jelent.  

Az emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartása, a magánszféra védelme, a jó hírnév-

hez való jog, az egyenlő bánásmódhoz, az üzleti és magántitokhoz való és, a névhez, 

képmáshoz való jog megsértésének egyben megóvásának a közösségi média nagyon ki-

emelkedő terrénumai Lengyelországban is. A lengyel ez irányú alkotmányjogi, polgári 

jogi, médiajogi reguláció nincs lemaradásban más országoktól. Kijelenthető, hogy a sze-

mélyiségi jogok védelmével kapcsolatos közösségi média általi kihívásoknak Lengyel-

ország jól megfelel, és bíztató az is, hogy a lengyel társadalom pluralizmusa, nyitottsága 

a joguralom elvének érvényesülése a jövő kihívásainak is képes lesz megfelelni, és to-

vábbra is hatékony védelemben részesülhetnek a személyiségi és személyhez fűződő jo-

gok a közösségi média által esetleg megvalósított jogsértésekkel szemben. 

 

 

Felhasznált források jegyzéke 

[1] Bajka, Zbigniew (1999): Prasa codzienna w latach 1989–1999. In: Media w 

Polsce w XX wieku. Poznań Press (Napilapok 1989–1999. In: Média a huszadik 

században Lengyelországban). 

[2] Bullinger, L. (1978): Verfassungsrechtliche Aspekte der Haftung. FS von Ca-

emerrer p. 297., BGHZ 13,334.  

[3] Deutsch, Erwin (1976): Haftungsrecht. Bd.1, Allgemeine Lehren, pp. 473–474. 

[4] Deutsch, Erwin (1995): Der Ersatz des reinen Vermögenschadens. FS. für Wolf-

ram Henckel zum 70. Geburtstag. Berlin–New York, Walter de Gruyter. 

[5] Gárdos Péter – Vékás Lajos (szerk.) (2014): Kommentár a Polgári Törvény-

könyvről szóló a 2013. évi V. törvényhez. 111. 

[6] Holms, L. (1881): The Common Law. 



 

– 377 – 

[7] Jakubowicz, Karol (1994): Equality for the Downtrodden, Freedom for the Free: 

Changing Perspectives on Social Communication in Central and Eastern Europe. 

Media, Culture and Society, 16. 

[8] Kötz, Hein (1983): Deliktrecht. Frankfurt am Main 3. Aufl.  

[9] Lorenz, L. E. (1981): Immateriellen Schaden und „billige Entschädigung in 

Geld”. Berlin, pp. 93–95. 

[10] Popiolek, Malwina – Czaplewski, Maciej, (2017): Individual Online Privacy 

Management amog Polish Internet Users-Outline of Issues And Research Re-

view. Journal of NBICT, Vol. 1, pp. 33–44. 

[11] Ociepka, Beata (2001): A lengyel média átalakulása. https://mediaku-

tato.hu/cikk/2001 _01_tavasz/08_a_lengyel_media_atalakulasa (2020. 05. 01.). 

[12] L. Rabe (2020): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150233/umfrage/in-

ternetnutzer-in-europa/, veröffentlicht von 19. 02. 2020. 

[13] Sedkowski, Michael (2016): Social Media in Poland- Great Potential Utilized by 

Few. Ecoforum, Volume 5, Issue 1 (8). 

[14] Splichal, Slavko (1992): Media Beyond Socialism: The Civil Society Paradox 

and the Media in Post-Socialist Countries. Ljubljana. 

[15] Ulrich, L. – Meyer, Lorenz (1971): Haftungsstruktur und Minderung der Schad-

enersatzpflicht durch richterlichen Messen. Tübingen, J. C. B. Mohr. 

[16] Wies, Sonczyk (1999): Media w Polsce. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pe-

dagogiczne. 

[17] Zadania programowe Telewizji Polskiej S.A. jako nadawcy publicznego (1998). 

[18] https://businessculture.org/castern-europe/poland/socialmedia-guide/ (2020. 12. 04.). 

[19] https//practiseguides,chambers.com/practise-guides/dataprotection-privasy2020 

/poland (2020. 12. 10.). 

[20] http//thelawreviews.co.uk/edition/the privacy-dataprotection-and syberseccurity 

law-review-edition 6.12101126/poland (2020. 12. 10.). 

[21] Poland: Privatised law enforcement or protecting users~rights? http://edri.org/ 

poland-privatised-law-enforcement-or-protecting-users-rights 19. Dec 2018 

(2020. 12. 10.). 

 

  

https://de.statista.com/statistik/info/unser-research-versprechen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150233/umfrage/internetnutzer-in-europa/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150233/umfrage/internetnutzer-in-europa/


 

– 378 – 

 

 

 

Románia 

 
A közösségi média személyiségvédelemmel összefüggő kihívásai és szabályozása 

Romániában 

 

Kokoly Zsolt* 

 

 

Bevezető 

A közösségi média egyik sarkalatos kérdése Romániában is annak a dichotómiának és 

kényes egyensúlynak a megtartása, amely két alkotmányos és a polgári törvénykönyvben 

is kodifikált, tehát legmagasabb szintű jogi védelmet élvező személyiségi jog egymásnak 

feszüléséből ered: a nyilvánosság kategóriája, amely jogi értelemben a véleménynyilvá-

nítás és szólásszabadság alapjogait feltételezi és a magánszféra kategóriája, amely többek 

között olyan részjogosítványok halmazát öleli fel, mint a magánélethez, becsülethez, 

méltósághoz, hírnévhez és a saját képmáshoz való jog. Azt érdemes tehát ebben az írás-

ban megvizsgálnunk, hogy milyen körülmények között korlátozható a szabad vélemény-

nyilvánításhoz való jog a fenti jogintézményekre, illetve más jogintézményekre való hi-

vatkozással. Másodsorban azt érdemes feltárni, hogy létezik-e különbség attól függően, 

hogy a véleménynyilvánítás szabadságának személyiségi jogokra való korlátozhatósága 

eredményez-e jogi szempontból érzékelhető különbséget attól függően, hogy ez a hagyo-

mányos sajtó, az audiovizuális média, vagy a közösségi média közegében történik. 

A személyiségvédelem romániai jogszabályi háttere alkotmányjogi, polgári jogi, 

szerzői jogi, médiajogi és büntetőjogi normatívákból épül fel. Hasonlóan összetett a 

közösségi média szabályozása is, mivel nincs vonatkozó speciális törvény, hanem kü-

lönböző kodifikált rendeletekből, bírósági gyakorlatból, ajánlás szintjén megfogalma-

zott előírásokból, a különböző szakmai szervezek által létrehozott és működtetett társ- 

és önszabályozás korpuszára alapszik, illetve az ezek kapcsán kirajzolódó jogértelme-

zésből kell alkalmazni. Az internetalapú médiaplatformok tevékenységének jellegéből 

fakadóan pedig esetenként a vonatkozó európajogi szakirodalom és judikatúra rendel-

kezéseit is figyelembe kell venni.  

Ilyen szempontból a román jog alapvetően nem tér el szignifikáns mértékben más 

uniós tagállamok jogrendszereitől és doktrína szintjén a jogösszehasonlítás módszere-

 
*  Kokoly Zsolt: egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet. 
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ivel mérhető konceptuális rokonságot mutat. A jogösszehasonlítás módszerei ugyanak-

kor a különbségek szintjén olyan eredményekhez is vezetnek, amelyek a jogalkalma-

zásban tapasztalható érdekes különbségekre vethetnek fényt.  

Mindezek abba az irányba mutatnak, hogy a hagyományos jogintézmények mellett, 

illetve ezek tevékenységével párhuzamosan alakul ki a közösségi média személyiség-

védelemmel összefüggő szabályozása, környezete, esetenként akár új jogterületek be-

vonásával is.  

A tanulmányban használt módszerek kapcsán megjegyeznénk, hogy mivel a a jelen 

írás egy nagyobb lélegzetvételű, jogösszehasonlító módszertanra épülő kutatás részét 

képezi, a vonatkozó román jogforrások magyarra fordított szövege extenzív igénnyel 

épült be a tanulmányba. Hasonlóképpen, a visszakereshetőség és leellenőrizhetőség ér-

dekében is fontosnak tartjuk mind a legfontosabb jogintézmények és a tárgyalt hatósá-

gok nevét a hivatalos (román) formában is megadni. 

 

1. A személyiségi jogok jogszabályi háttere Romániában 

A polgári, az egyén autonómiájának biztosítását szolgáló, személyiségi jogok elválaszt-

hatatlanok és szoros összefüggésben vannak az alkotmányos szabadságjogokkal, ame-

lyeket Romániában a 2003-as Alkotmány nevesített formában sorol fel.1171 A 2011-től 

hatályos új Román Polgári Törvénykönyv1172 személyiségi jogokat tárgyaló része az 

alkotmányban szereplő alapjogok egy részének polgári jogi kibontásának tekinthető.  

A személyiségi jogok védelmét legmagasabb, alkotmányjogi és polgári jogi szinten 

biztosító normatívák mellett egy különös törvény, a 2002. évi 504. számú médiatörvény 

(Legea audiovizualului)1173 is rendelkezik a témában releváns kodifikált előírásokkal. 

Alacsonyabb fokú védelmet biztosítva, de ehhez kapcsolódik a romániai audiovizuális 

média keretrendszerén belül a médiatörvényt kifejtő közigazgatási aktus is, az Orszá-

gos Audovizuális Tanács Audiovizuális Médiatartalomra irányadó szabálykönyve, 

„kódexe”1174.  

Jogi szempontból a közösségi média köztérnek is minősíthető, ezért alkalmazan-

dóak az 1991. évi, a társadalmi együttélés, rend és nyugalom áthágására vonatkozó 61. 

sz. törvény1175 rendelkezései. Ez azt jelenti, hogy a közösségi média terében tett kije-

lentések esetében az állami szervek is eljárhatnak és esetenként büntetést is kiróhatnak.  

A közösségi médiára vonatkozó önálló szabályozás hiányában a fenti, személyiségi 

jogi védelmet nyújtó normatívák mellett fontos szerepet nyernek az önszabályozás és 

 
1171  Constituția României. Románia alkotmánya (2016).  
1172  Román polgári törvénykönyv (2017). 
1173  A 2002. évi, 504. sz. audiovizuális törvény – Médiatörvény (Legea audiovizualului). 
1174  Az Országos Audiovizuális Tanács 220/2011 sz. döntése az audiovizuális médiatartalmak szabályozá-

sáról (Decizie nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual). 
1175  Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a or-

dinii şi liniştii publice.  



 

– 380 – 

társszabályozás különböző anyagai is, mint például a különböző audiovizuális média-

tartalmak kommunikációjára vonatkozó deontológia. Hasonlóképpen, kifejezett sajtó-

törvény, illetve az írott sajtóra vonatkozó törvényerejű rendelkezések hiányában a fenti 

jogforrások mellett a sajtóetikai-deontológiai kérdések tisztázásában fontos szerepet 

játszanak az újságírói hivatás szakmai kódexének szerepét ellátó deontológiai szabály-

könyvek is.  

Ebben a tanulmányban nem tárgyaljuk külön azokat a nemzetközi intézményeket, 

amelyek személyiségi jogi aspektussal is rendelkeznek, és amelyek Romániára nézve 

is kötelező erejű rendelkezéseket tartalmaznak, vagy alkalmazásuk soft law jellegükből 

kifolyólag történik.  

Egyes, kifejezetten személyhez kapcsolódó jogok esetében jól megfigyelhető, hogy 

az alkotmányos, a polgári és a büntető joganyag szabályozza a jogok deklarálását, tar-

talmazza megsértésük tilalmát, meghatározva egyben e szabadságok és jogok részlete-

sebb tartalmát, végül pedig megjelennek a tilalmak feloldását jelentő rendelkezések. 

A jogforrások sokféleségének egyik következménye, hogy esetenként a különféle 

normatív szövegek az azonos értelemben használt fogalmak megnevezésére és definí-

ciójára nem egységes terminológiát használnak – így például az alkotmányban rögzített 

alapszabadságok, illetve a polgári törvénykönyv személyiségi jogai is némileg eltérő 

megszövegezésben nyerték el végleges formájukat. Ez a tény természetesen nem felté-

telez eltérő jogalkotói intenciókat, azonban az alkalmazási terület pontos körülhatáro-

lásakor, az értelmezési kísérletekben, joggyakorlatban kiemelt figyelmet követel.  

 

2. Alapszabadságok, személyiségi jogok Románia Alkotmányában 

Románia 2003-as Alkotmánya az alapvető jogokról, szabadságokról és kötelezettsé-

gekről szóló II. címében, az alapvető jogokról és szabadságokról szóló II. fejezetében 

rendelkezik a személyiségi jogokról. Történeti-jogszociológiai szempontból releváns 

adalék lehet, hogy például a modernkori Románia valamennyi alkotmánya magában 

foglalta a véleménynyilvánítás szabadságának intézményét (megjelenik az 1866-os sar-

kalatos törvényben, az 1923-as és 1938-as, illetve az 1965-ös alaptörvényekben is).  

A személyiségi jogok szempontjából a 2003-as alkotmány az alábbi intézményeket 

nevesíti: az élethez és a testi-lelki épséghez való jog, az intim, a családi és a magánélet 

védelme, az állandó lakhely sérthetetlensége, a levelezés titkossága, a lelkiismereti sza-

badság, a véleménynyilvánítás szabadsága, az információhoz való jog, az egészség ol-

talmazásához való jog, illetve az egészséges környezethez való jog. Jelen tanulmány 

szempontjából elsősorban az intim, a családi és a magánélet védelme, a véleménynyil-

vánítás szabadsága, az állandó lakhely sérthetetlensége, a levelezés titkossága, illetve 

az információhoz való jog bír relevanciával, ezért ezeknek a szövegét alább közöljük: 
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26. cikk – Az intim, a családi és a magánélet [Viața intimă, familială și privată] 

(1) A közhatóságok tiszteletben tartják és oltalmazzák az intim, a családi és a ma-

gánéletet. 

(2) A természetes személy jogosult önmagával rendelkezni, ha nem sérti meg mások 

jogait és szabadságjogait, a közrendet vagy a közerkölcsöt. 

 

27. cikk – Az állandó lakhely sérthetetlensége [Inviolabilitatea domiciliului] 

(1) Az állandó lakhely és a lakás sérthetetlen. Senki sem hatolhat be vagy tartóz-

kodhat valamely személy állandó lakhelyén vagy lakásában ennek engedélye nélkül. 

(2) Az (1) bekezdés előírásaitól törvényi úton a következő esetekben el lehet térni:  

a) letartóztatási parancs vagy bírósági határozat végrehajtásáért; 

b) egy személy életét, testi épségét vagy javait fenyegető veszély elhárításáért; 

c) a nemzetbiztonság vagy a közrend megvédésért; 

d) járvány terjedésének megelőzéséért. 

(3) A házkutatásokat a bíró rendelheti el, és azokat csakis a törvény által előírt fel-

tételek között és formákban lehet végrehajtani. 

(4) Tilos házkutatást tartani éjszaka idején, a tettenéréses bűcselekmény kivételével. 

 

28. cikk – A levelezés titkossága [Secretul corespondenței] 

A levelek, a táviratok, más postai küldemények, a telefonbeszélgetések és a többi tör-

vényes közlési eszköz titkossága sérthetetlen. 

 

30. cikk – A véleménynyilvánítás szabadsága [Libertatea de exprimare] 

(1) A gondolatok, a vélemények vagy a hitvallások kifejezésének szabadsága, és 

bármilyen alkotások szabadsága, élőszóval, írással, képekkel, hangokkal vagy más tö-

megkommunikációs eszközökkel, sérthetetlen. 

(2) Tilos bármilyen cenzúra alkalmazása. 

(3) A sajtószabadsághoz hozzátartozik a sajtókiadványok szabad alapítása. 

(4) Egyetlen kiadványt sem lehet megszüntetni. 

(5) A törvény a tömegkommunikációs eszközöket finanszírozási forrásuk feltárá-

sára kötelezheti. 

(6) A kifejezés szabadsága nem sértheti meg a személy méltóságát, becsületét, ma-

gánéletét és saját képmáshoz való jogát. 

(7) A törvény tiltja az ország és a nemzet gyalázását, a háborúra, a nemzeti, a faji, 

osztály- és vallási gyűlöletre való buzdítást, a diszkriminációra, a területi szeparatiz-

musra vagy a nyilvános erőszakra való uszítást, valamint a jó erkölccsel ellenkező 

obszcén megnyilvánulásokat. 

(8) A köztudomásra hozott információért vagy alkotásért a polgárjogi felelősség a 

kiadót vagy az alkotót, a szerzőt, a művészi rendezvény szervezőjét, a sokszorosító 
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eszköz, a rádió vagy a televízióállomás tulajdonosát terheli, a törvény feltételei között. 

A sajtóvétkeket törvény állapítja meg. 

 

31. cikk – Az információhoz való jog [Dreptul la informație] 

(1) A személy jogát a bármely közérdekű információhoz való hozzáféréshez korlá-

tozni nem lehet. 

(2) A közhatóságok a rájuk háruló hatáskörök szerint kötelesek biztosítani az állam-

polgárok tisztességes tájékoztatását a közügyekről és a személyes jellegű kérdésekről. 

(3) Az információhoz való jog nem árthat a fiatalok védelmét célzó intézkedéseknek 

vagy a nemzetbiztonságnak. 

(4) A közszolgálati és a magán tömegtájékoztatási eszközök kötelesek a közvéle-

mény tisztességes tájékoztatását biztosítani. 

 

Az oltalom alá vont jogintézmény szempontjából nincs relevanciája, hogy a textusban 

egy adott jogintézmény szabadságként vagy jogként szerepel, mivel ezeket a jogalkotó 

egyenértékű, azonos jelentéstartalmú terminusként használja. A véleménynyilvánítás 

szabadsága kifejezést ennek értelmében jogalkotói szándék szerint a szabad vélemény-

nyilvánításhoz való joggal egyenértékű kifejezésként kell használnunk és értelmeznünk.  

A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor nem minősül abszolút jognak, az 

Alkotmány 30. cikkének (6) és (7) bekezdése rögzíti azokat az eseteket, amikor ezt a 

jogot korlátozni lehet. Ezeket a korlátozó tényezőket két kategóriába sorolhatjuk, annak 

függvényében, hogy a jogalkotó milyen céllal rendelkezik bevezetésükről: az első cso-

portba azok a korlátozások tartoznak, amelyek más természetes személyek jogait hiva-

tottak védeni, a második csoportba pedig a közérdekből meghozott korlátozó intézke-

dések tartoznak. Ilyenformán a véleménynyilvánításhoz való szabadság indokolt eset-

ben korlátozható, amennyiben más személy méltósághoz, becsülethez, magánélethez, 

saját képmáshoz való jogának oltalmáról van szó.  

Hasonlóképpen korlátozható a véleménynyilvánítás szabadsága az alábbi esetekben 

is: nemzetgyalázás, háborús uszítás, nemzetiségi, faji, társadalmi vagy vallási alapú 

diszkrimináció vagy gyűlöletbeszéd, területi szeparatizmusra vagy nyilvános erőszakra 

vonatkozó uszítás vagy az erkölcsöt sértő obszcén megnyilvánulások.  

A véleménynyilvánítási szabadsághoz való jog korlátainak büntetőjogi vetületei is 

vannak: korábban büntethető volt az ország és a nemzet gyalázása (mely jelenleg sza-

bálysértési, és – esettől függően – polgári, deliktuális felelősséget von maga után), és 

jelenleg is szankcionálható a fentiekben részletezett törvénysértésre való hivatkozás 

alapján (háborús uszítás, a nemzeti, faji, osztály- és vallási gyűlöletre való buzdítás, 

diszkriminációra, területi szeparatizmusra vagy nyilvános erőszakra való felhívást, va-

lamint a jó erkölccsel ellenkező obszcén megnyilvánulások). 

A fórumokon, blogokon, különböző mikrohonlapokon terjedő gyűlöletbeszéd is-

mert jelenség volt a bíróságok, hatóságok előtt, ennek keretén belül pedig alkalmuk 
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nyílt már korábban is értékelni a közösségi média, internetes platformok (elsősorban a 

YouTube, illetve a hozzá hasonló aggregátorok) hatását is. Egy nagyobb lélegzetvételű 

kutatás során1176 megtörtént a romániai gyűlöletbeszéd leggyakoribb témáinak: az an-

tiszemita, rasszista, xenofób, homofób tartalmak feltérképezése és elemzése. A 2011-

ben lezárult felmérés által nyomon követett esetekben nemcsak a tartalmak, hanem a 

hozzászólások is a gyűlöletbeszéd kategóriájába sorolhatóak be, használatuk minden 

esetben túllépi a véleményszabadság határait és az alkotmány által biztosított korláto-

zások nyújtanak lehetőséget az ellenük való fellépésre. A mintegy hatéves monitorizá-

lási folyamat elemzése nem tér ki részletesen arra, hogy milyen hatósági fellépés történt 

a különböző platformokon található gyűlöletbeszéd ellen, azonban beszédes tény, hogy 

egyes blogok és honlapok működése saját kezdeményezésből leállt: felfüggesztették 

őket vagy inaktívvá váltak, ugyanis felhasználóik időközben a közösségi média külön-

böző platformjaira (Facebook, Twitter) migráltak és az ott talált lehetőségeket kihasz-

nálva rekonstruálták a fórumot. 

Érdemes megvizsgálni a hírnév (reputáció) problémáját a véleménynyilvánítás sza-

badságát korlátozható olyan emberi alapszabadságok kontextusában: míg a becsülethez 

és a saját képmáshoz való jog nevesítve szerepelnek, a hírnév nincs külön említve (an-

nak ellenére, hogy Románia Polgári Törvénykönyvében a méltósághoz és a becsülethez 

való joggal együtt tételesen szerepel). A hírnév oltalmazotti státuszára részben éppen 

abból is következtethetünk, hogy a becsülethez és saját képmáshoz való jog védelme 

bekerült az alaptörvény szövegébe. Más érv is szerepel amellett, hogy a hírnév fogalmát 

az Alkotmány által oltalmazott személyiségi jogokhoz soroljuk: az alaptörvény szöve-

gének általános elvekről szóló részében, az 1. cikk (3) bekezdésében szerepelnek a leg-

felsőbb értéket képviselő intézmények, ezek között pedig megjelenik az emberi méltó-

ság védelme is. Ez utóbbi érv validitását erősíti az a tény is, hogy a román Alkotmány-

bíróság is ilyen értelemben foglalt állást.1177 

A román szakirodalom ezért több ízben vizsgálta, hogy beszélhetünk-e az alapjogok 

szintjén külön becsületről és külön hírnévről, vagy inkább úgy kell tekintenünk, hogy 

a méltósághoz való jog két különféle megnyilvánulásáról van szó.1178 Tagadhatatlan, 

hogy a becsület olyan metajogi fogalom, melynek időben, térben, társadalmi és  kulturális 

kontextusban eltérő értelmezési lehetőségei is léteznek. Ismeretes a becsület objektív ér-

telmezése, mely szerint a jó hírnévvel azonos fogalom és ismeretes a szubjektív értelme-

zés is, mely szerint az egyén önbecsülésre való törekvését. Ennek megfelelő az az értel-

mezés is, mely szerint a becsület mind lelki, mind társadalmi valenciákkal rendelkezik. 

A becsület pszichológiai aspektusa egy adott személynek a saját magáról alkotott képét, 

 
1176  Macovei, 2011: 3–26.  
1177  A Román Alkotmánybíróság 62/18. 01. 2007. sz. döntése. 
1178  Stoicescu, 2019: 7–8; Jugastru, 2010: 63.  
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erkölcsi kifogástalanságát jelenti, míg a társadalmi vetület azt az érzést, mellyel a társa-

dalom egy adott személyhez viszonyul, mivel a becsület nemcsak a belső percepcióhoz 

köthető, hanem egy, a nyilvánosság előtti társadalmi elfogadottsághoz is.  

 

3. Személyiségi jogok Románia Polgári Törvénykönyvében 

Mielőtt kitérnénk a személyiségi jogok romániai sajátosságainak tárgyalására, szüksé-

gesnek tartjuk egy nagyon rövid, a társadalmi-jogtörténeti kontextus jobb átláthatósá-

gához is szükséges módszertani kitérő beiktatását.  

A román szakirodalom a személyiségi jogok fejlődése kapcsán a korszakolást több 

nagyobb pillérre helyezi: az első, 1865-től 1944-ig terjedő szakaszt két rövidebb kö-

veti: 1944–1952 között a korábbi jogértelmezési gyakorlat mellett párhuzamosan ter-

jednek a szocialista jogrend új tézisei, melyek meghatározóvá válnak 1952–1965 kö-

zött. Az 1965 utáni időszak fejlődési görbéjén természetes cezúrát jelent az 1989-es 

rendszerváltás, kiemelten a 2011-ben hatályba lépett új Román Polgári Törvénykönyv 

utáni jogrend.1179 

Noha a szöveg koherenciája érdekében a ’személyiségi jogok’ kifejezést használjuk 

a tanulmányban, fontos megjegyeznünk, hogy az 1989 előtti romániai jogi szakiroda-

lomban csak szórványosan jelenik meg ez a megnevezés, a fogalmat ’nem vagyoni jo-

gok’ [drepturi nepatrimoniale], esetenként ’személyi jogok’ [drepturi personale] cím 

alatt tárgyalják. Konceptuálisan a személyiségi jogok fejlődése az 1989 előtti korszak-

ban a polgári jogi felelősség, kártérítési jog és erkölcsi kár metszéspontjából történik a 

nevesített személyiségi jog felé. 

Az 1864. évi (régi) román Polgári törvénykönyv alapja a Code Napoleon, ezért a 

kodifikálás alapvetően a francia jog vonatkozó tételeit hasznosítja. A régi román Pol-

gári törvénykönyv a személyhez fűződő nem vagyoni jogok közül rendelkezett a be-

csületsértés, hamis vád, sajtóvétség, valamint az élet és testi épség elleni cselekedetek 

szankcionálásáról. 

A régi román Polgári Törvénykönyv szakirodalmának és joggyakorlatának áttekin-

tése után az a következtetés fogalmazható meg, hogy a becsület, hírnév és méltóság, 

illetve a képmás fogalma még részben rokon fogalmakként, részben egymást kiegészítő 

jogi absztrakcióként jelennek meg. Azért tartjuk fontosnak ezt a történelmi beágyazott-

ságú tényt megemlíteni, mivel ezen fogalmak önállóan vagy külön történő értelmezése 

a 2011-es új Polgári Törvénykönyv elfogadása után is komoly szakirodalmi vitákat ge-

nerál és a joggyakorlatban továbbra sem egyértelmű értelmezésük.  

Ebben az esetben is kézenfekvő lehet az előző fejezetben tárgyalt alkotmányjogi 

érvelés analógiás alkalmazása, mely egy anyajog (az általános rész első cikkében tár-

gyalt emberi méltóság, mint legfelsőbb érték/személyiség jog) köré rendeli a részjogo-

sítványokat, mivel a Ptk. külön-külön, nevesítve tárgyalja a személyiségi jogok vala-

 
1179  Bővebben Kokoly, 2019: 31–46.  
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mennyi részjogosítványát, ugyanakkor a közös rendelkezésekről szóló részben ki-

mondja, hogy a nevesítve felsorolt jogok mellett „más hasonló, a törvény által elismert 

jogok” is oltalmat élveznek.  

A Ptk. által szabályozott személyiségjogok elsősorban, mint alkotmányos alapjogok 

jelennek meg, ugyanakkor szabályozás tárgyát képezik a polgári jogon kívül a bünte-

tőjognak is.  

Noha főszabálynak tekinthető, hogy a személyes alanyi jogok nem vagyoni jellegűek, 

egyre erősödnek a szakirodalomban az olyan vélemények is, hogy egyes esetekben a fi-

zikai személy képmása, hangja, neve és akár magánélete is kiaknázható és értékesíthető, 

ennek következtében pedig a nem vagyoni jelleg nem tekinthető abszolút érvényűnek.1180  

A személyiségi jogok természetére vonatkozóan a romániai jogszabályi háttér tétele-

sen csak az átruházhatatlanság tilalmáról rendelkezik, ez utóbbihoz azonban további ha-

sonló elvek kapcsolódnak, mint az elidegeníthetetlenség elve, a nem követhetőség elve, 

a közvetlen hatály elve, az elévülhetetlenség elve, illetve az érvényesíthetőség elve. 

A Polgári Törvénykönyvnek az emberi lény és veleszületett jogainak tiszteletben 

tartására vonatkozó szabályozása a személyeket tárgyaló I. könyvben, a természetes 

személyről szóló II. címében található (58–81. cikkek). A természetes személyről szóló 

II. cím II. fejezete Az emberi lény és veleszületett jogainak tiszteletben tartása címet 

viseli és négy szakaszt ölel fel, melyek a természetes személy élethez, egészséghez és 

testi épséghez való jogát, a magánélet és a személy méltóságának tiszteletben tartását, 

valamint a halottnak járó tisztelet kérdését tárgyalják. 

A Ptk. megerősíti a magánélet tiszteletét, a véleménynyilvánítás szabadságát, ez pe-

dig a személyes és családi életbe történő beavatkozásmentességet, a lakhely és levele-

zés sérthetetlenségét jelenti. Ezek a jogok csak a törvényben előírt esetekben korlátoz-

hatók. Minden személyt megillet a saját képmáshoz való jog, melynek értelmében a 

személy megtilthatja vagy megakadályozhatja fizikai megjelenésének vagy hangjának 

bármilyen módon történő reprodukálását. 

Az alkotmányos alapszabadságokhoz hasonlóan a Ptk. sem tekinti abszolút jognak 

a véleménynyilvánítás jogát, melynek korlátozása történhet a hatóságok részéről (a 75. 

cikkben felsorolt esetekben), illetve a jogok címzettjének kifejezett vagy vélelmezett 

beleegyezése esetén. 

A Ptk. személyekről szóló I. könyvének II. fejezete rendelkezik az emberi lény és vele-

született jogainak tiszteletben tartásáról, a közös rendelkezéseknél az alábbiakat statuálva:  

 

58. cikk – Személyiségi jogok [Drepturi ale personalității] 

(1) Valamely személynek joga van az élethez, az egészséghez, a testi és lelki épség-

hez, a méltósághoz, a saját képmáshoz, a magánélet tiszteletben tartásához, valamint 

más hasonló, a törvény által elismert jogokhoz.  

 
1180  Baias – Chelaru – Constantinovici, 2014: 70–72. 
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(2) Ezek a jogok elidegeníthetetlenek.  

Ugyanezen fejezetben, a magánélet és a személy méltóságának tiszteletbentartását 

előíró 3. szakasz keretén belül kerül sor a szabad véleménynyilvánításhoz való jog, a 

méltósághoz való jog, a képmáshoz való jog, a magánélethez való jog, illetve ezek kor-

látai, a beleegyezés vélelme, illetve a személyes jellegű adatok feldolgozásának enge-

délyezése szabályozására. 

 

3.1. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog Románia Polgári Törvénykönyvében   

70. cikk – A szabad véleménynyilvánításhoz való jog [Dreptul la libera exprimare] 

(1) Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz. 

(2) E jog gyakorlása csak a 75. cikben előírt esetekben és mértékben korlátozható.  

A szabályozás ezen jogok gyakorlásának korlátairól is rendelkezik, amely nem mi-

nősül e jogok megsértésének, a törvényben vagy nemzetközi egyezményekben feltün-

tetett esetek kivételével. Másrészt a szabályozás előírja e jogok jóhiszemű gyakorlásá-

nak kötelezettségét is. 

A fenti cikkben hivatkozott és Romániára nézve kötelező érvényű egyik nemzetközi 

egyezmény az Emberi Jogok Európai Egyezménye,1181 amely a véleménynyilvánítás sza-

badságát posztulálja, ennek aláírói között pedig Románia is ott található. Az Egyezmény 

10. cikkének (1) bekezdésében rögzíti, hogy „[m]indenkinek joga van a véleménynyilvá-

nítás szabadságához”. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az 

információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát, országhatárokra tekin-

tet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a cikk nem akadá-

lyozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép-vállalatok működését enge-

délyezéshez kössék. 

Hasonlóképpen kötelező érvényű Romániára nézve az Európai Unió Alapjogi Char-

tája,1182 mely 11. cikkében rögzíti a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát. 

Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és 

eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 

beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül, a tömegtájékoztatás sza-

badságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani. 

 

3.2. A magánélethez való jog Románia Polgári Törvénykönyvében   

71. cikk – A magánélethez való jog [Dreptul la viață privată] 

(1) Mindenkinek joga van a magánélet tiszteletben tartásához. 

 
1181  Az Emberi Jogok Európai Egyezménye.  
1182  Európa Tanács Alapszabálya.  
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(2) Senki sem vethető alá magán-, személyi vagy családi életébe, lakhelyére, tartóz-

kodási helyére vagy levelezésébe történő beavatkozásnak az illető személy beleegye-

zése, vagy a 75. cikkben előírt korlátok nélkül. 

(3) Tilos továbbá a levelezés, kéziratok vagy más személyes dokumentumok, vala-

mint a személy magánéleti információina bármilyen módon történő felhasználása az 

illető személy beleegyezése vagy a 75. cikkben előírt korlátok betartása nélkül.  

 

74. cikk – A magánélet megsértése [Atingeri aduse vieții private] 

A 75. cikk előírásainak betartásának feltételével, a magánélet megsértésének tekinthe-

tők az alábbiak:  

• valamely lakásba való jogtalan behatolás vagy annak elhagyásának megtaga-

dása, illetve abból bármely tárgy elvétele annak a személynek a beleegyezése 

nélkül, aki azt törvényesen birtokolja;  

• magánbeszélgetés bármilyen műszaki eszközzel történő jogtalan lehallgatása 

vagy egy ilyen lehallgatás tudatos felhasználása; 

• magánhelyiségben tartózkodó személy képmásának rögzítése vagy hangjának 

felvétele, illetve ezek felhasználása az illető személy tudta nélkül; 

• magánhelyiség belterét mutat képe nyilvánosságra hozatala a helyiséget törvé-

nyesen birtokló személy beleegyezése nélkül; 

• a magánélet bármilyen eszközzel történő megfigyelése a törvényben kifejezetten 

előírt esetek kivételével; 

• a magán-, személyi vagy családi életre vonatkozó hírek, viták, ankétok vagy írá-

sos, illetve audiovizuális riportok nyilvánosságra hozatala az illető személy be-

leegyezése nélkül; 

• egészségügyi intézményben kezelés alatt álló személyre vonatkozó képeket tartal-

mazó anyagok, valamint az egészségi állapotra, a diagnosztikai, prognosztikai, ke-

zelési problémákra, a betegséggel kapcsolatok körülményekre és más hasonló té-

nyekre – ideértve a boncolás eredményét is – vonatkozó személyes jellegű adatok 

közzététele az illető személy beleegyezése nélkül, ha pedig az érintett személy el-

hunyt, a család vagy a jogosult személyek beleegyezése nélkül; 

• a név, képmás, hang vagy egy másik személlyel való hasonlóság rosszhiszemű 

felhasználása; 

• a levelezés, kéziratok vagy más személyes irat – ideértve valamely személynek 

vagy családtagjaina a lakhelyére és tartózkodási helyére vonakozó adatokat, va-

lamint telefonszámaikat is.  

 

A 71. cikket úgy kell értelmezni, hogy az egy olyan szélesebb értelemben vett intim, 

magánterületet jelent, amely felett az emberi lény kizárólagos jogokkal rendelkezik, és 



 

– 388 – 

az indokolatlan behatolást mind a polgári jogi normák, mind az Alkotmány és az Em-

beri Alapjogok Egyetemes Nyilatkozata tiltja. 

Ezt a tényt az Emberi Jogok Európai Nyilatkozata is tartalmazza (8. cikk), ki-

mondva, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, lakását és 

levelezését tiszteletben tartsák. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben megha-

tározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a 

nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás 

vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy a közerkölcs védelme, avagy 

mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. 

Hasonlóképpen rendelkezik az Európai Unió Alapjogi Chartája is 7. cikkében, hogy 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát és kapcsolattar-

tását tiszteletben tartsák. 

A magánélet egy adott személy lakóhelyét, levelezését, képmását, környezetét, min-

dennapi életvitelét, családi életét, egészségi állapotát, baráti kapcsolatrendszerét, sza-

badidős tevékenységeit, a munkavégzés magánéleti vonatkozásait öleli fel. 

A magánélet tisztelete csorbulást szenvedhet olyan esetekben, amikor egy adott sze-

mély tudatos és szándékolt módon összekapcsolja közéleti és magánéleti tevékenysé-

geit (mint pl. a politikusok vagy a közéleti személyiségek), mivel ilyen esetekben a 

szabad véleménynyilvánításhoz való jog és a magánélethez való jog közötti határvonal 

elmosódhat. 

 

3.3. A méltósághoz való jog Románia Polgári Törvénykönyvében   

72. cikk – A méltósághoz való jog [Dreptul la demnitate] 

(1) Mindenkinek joga van méltósága tiszteletben tartásához. 

(2) Tilos valamely személy becsületét és hírnevét sérteni ennek beleegyezése vagy 

a 75. cikkben előírt korlátok betartása nélkül.  

Az új Ptk. önmagában is oltalmazandó jogtárgyként vezeti be a méltósághoz való 

jogot, mely független a magánélethez való jogtól (annak ellenére, hogy ez utóbbi egyik 

elemét képezi). 

A becsület alatt az emberi lény olyan veleszületett tulajdonságát értjük, mely a ter-

mészetes személyek közötti érintkezésben az érzelmek széles spektrumát, egy adott 

személynek az önmagáról alkotott felfogását öleli fel (erkölcsösség, igazságérzék, kor-

rektség stb.). 

Ezzel szemben a jó hírnév egy adott személynek a közvélemény általi megítélését 

jelenti, mely a személynek a társadalomban betöltött szerepével áll összhangban. 

A jó hírnév sérelmét jelenti, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő valótlan 

tényt állít, híresztel vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. A hírnév megsértésének 

polgári jogi következménye a helyreigazítás, illetve a kártérítés. 
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Azt a tényt, hogy az új Ptk. tartalmazza a méltósághoz való jog oltalmának jogi nor-

máit természetes jogi következménynek tekinthetjük, mivel a jogalkotó kivonta a bünte-

tendő cselekmények közül a becsületsértést és a rágalmazást (annak ellenére, hogy e jog-

alkotói lépést az Alkotmánybíróság utóbb több ízben alkotmányellenesnek nyilvánította  

annak megjelölésével, hogy e két cselekmény továbbra is büntetendő tényállásokat al-

kot). Ily módon a méltósághoz való jog oltalma polgári jogi szankciókat is feltételez az 

áthágása esetére, ebben pedig az elszenvedett kár jóvátételi igénye is megmutatkozik. 

 

3.4. A saját képmáshoz való jog Románia Polgári Törvénykönyvében   

73. cikk – A saját képmáshoz való jog [Dreptul la propria imagine] 

(1) Mindenkinek joga van a saját képmásához. 

(2) A saját képmáshoz val jog gyakorlásában az érintett személy megtilthatja vagy 

megakadályozhatja fizikai megjelenésének vagy hangjánal bármilyen módon történő 

reprodukálását, illetve adott esetben az ilyen reprodukció felhasználását. A 75. cikk 

rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.  

Láthatjuk, hogy a Ptk. a képmáshoz való jog szabályozásakor nem tartalmazza a 

képmás fogalmának meghatározását, mindössze azt mondja ki, hogy két összetevő 

eleme van: a fizikai megjelenítés és a hang. Ilyen szempontból feltevődik az a kérdés, 

hogy mi volt a jogalkotó szándéka: csak a fizikai megjelenítés/hang képezi a védett 

értéket, vagy más értékeket is oltalmazni kívánt, amelyek a képmáshoz vagy hangfel-

vételhez hozzá tudnak tapadni (mint a becsület vagy a hírnév). 

A képmás oltalma minden természetes személyt megillet, azonban csak a halál pil-

lanatáig tart (utána a kegyeleti jog, azaz a Ptk. 78. cikkében szabályozott, a halottnak 

járó tisztelet normái érvényesülnek). 

A képmás autonóm jog, megsértése független egyéb személyiségi jogok (pl. méltó-

ság) megsértésétől, azonban a gyakorlatban inkább relatív önállóságról beszélhetünk, 

mivel a képmáshoz való jog szoros összefüggést mutat a magánélethez való joggal. 

A képmáshoz való jog abszolút, elidegeníthetetlen, elévülhetetlen, nem követhető 

(azaz nem képezheti kényszervégrehajtás tárgyát) és kizárólag személyesen gyakorol-

ható. A saját képmáshoz való jog nem ruházható át sem sem inter vivos (ingye-

nes/visszterhes), sem mortis causa jogügyletekkel. 

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy noha a képmás abszolút személyiségi jognak 

minősül, vagyoni vetületekkel is rendelkezik (pl. a szerzői jogi törvényben a portré – 

mint műalkotás – szabályozása, a képmással való ‘kereskedési’ lehetőség, amelyet a 

felhasználási szerződés tesz lehetővé). 

Láthatjuk tehát, hogy a képmás komplex jogi oltalom alatt áll: a saját képmáshoz 

való jog (jogok) két aspektust feltételez: képmás feletti jog, amely vagyoni vetülettel 

rendelkezik, illetve a képmáshoz való jog, amely nem rendelkezik vagyoni vetülettel. 
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A képmáshoz való jog korlátai terén ki kell térnünk a jogosult beleegyezésének kér-

désére is, amely lehet egyszerű vélelem, illetve kifejezett vagy hallgatólagos beleegye-

zés. A beleegyezés kérdését megnehezíti, hogy bizonyos körülményekből lehet követ-

keztetni a beleegyezés meglétére, de a hiányára is. A beleegyezés lehet előzetes és utó-

lagos is, illetve vissza is vonható. A képmásról való ‘lemondást’ mindig szűken kell 

értelmezni, kivételt képeznek a nyilvános eseményeken való részvételi képek, közsze-

replők bizonyos felvételei. 

 

A képmáshoz való jog szerzői jogi és médiajogi valenciái 

A képmás oltalma kapcsán a jogforrási környezet kiterjed a hatályos romániai szerzői 

jogi, illetve audiovizuális médiaszabályozásra is. 

A Ptk. 73. cikke a következőképpen szabályozza a saját képmáshoz való jog mibenlétét: 

„73. cikk – A saját képmáshoz való jog [Dreptul la propria imagine] 

(1) Minden személyt megillet a saját képmáshoz való jog. 

(2) A saját képmáshoz való jog gyakorlásában egy személy bármilyen módon meg-

tilthatja vagy megakadályozhatja fizikai jellemzőinek vagy hangjának reprodukcióját, 

illetve, esetenként, az ilyen jellegű reprodukciójának használatát.” 

A normaszövegből nyilvánvaló, hogy a jogalkotó az egyén képmása alatt fizikai 

jellemzőkkel megragadható képmás és hangfelvétel fogalmát érti, melyet az emberi 

méltóság, a becsület és a hírnév fogalmaitól külön, önálló formában tárgyal.  

A képmás oltalma kapcsán a jogforrási környezet kiterjed a hatályos romániai szer-

zői jogi szabályozásra is. 

Az 1996. évi, a szerzői jogokról és a hozzá kapcsolódó további jogokról szóló 8. sz. 

törvény1183 a portrét tartalmazó művek szabályozását 11. fejezetében, a portré, a leve-

lezés címzettje és az informáló védelmét szolgáló rendelkezések között, a 88. cikkében 

tárgyalja.  

 

„88. cikk  

(1) Egy olyan mű felhasználása, amely portrét tartalmaz, nem lehetséges, csak a portrén 

szereplő személy beleegyezésével, amint azt a Ptk. 73., 74. és 79. cikkei szabályozzák. 

Ugyanakkor, a szerző, a birtokos vagy a tulajdonos sem sokszorosíthatja vagy másol-

hatja a képet, az ábrázolt személy örököseinek beleegyezése nélkül, az ábrázolt sze-

mély halálát követő 20 évig, amint azt a Ptk. 79. cikke szabályozza.  

(2) Ellenkező rendelkezés hiányában, nem szükséges az ábrázolt személy bele-

egyezése, ha az illető személy modell vagy pedig pénzt kapott azért, hogy modellt 

álljon a képhez. Ebben az esetben a beleegyezés meglétét a Ptk. 76. cikke értelmében 

feltételezik.” 

 
1183  Az 1996. évi, a szerzői és szomszédos jogokról szóló 5. sz. törvény (Legea privind dreptul de autor și 

drepturile conexe). Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 60/1996. számában. 
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A szerzői jogi törvény1184 a portrét tartalmazó művek szabályozását 88. cikkében 

tárgyalja, amely kimondja, hogy portrét tartalmazó mű felhasználása csak az ábrázolt 

személy beleegyezésével lehetséges, amint azt a Ptk. 73., 74. és 79. cikkei szabályoz-

zák. Ugyanakkor, a szerző, a birtokos vagy a tulajdonos sem sokszorosíthatja vagy má-

solhatja a képet, az ábrázolt személy örököseinek beleegyezése nélkül, az ábrázolt sze-

mély halálát követő 20 évig, amint azt a Ptk. 79. cikke szabályozza. Ellenkező rendel-

kezés hiányában, nem szükséges az ábrázolt személy beleegyezése, ha az illető személy 

modell vagy pedig pénzt kapott azért, hogy modellt álljon a képhez. Ebben az esetben 

a beleegyezés meglétét a Ptk. 76. cikke értelmében feltételezik. 

Hasonlóképpen, a médiatörvény1185 is rendelkezik a képmásról: 39–40. cikkeiben 

kimondja, hogy minden embernek joga van saját képmása megőrzéséhez, illetve tilos 

sugározni valamely személy képmását vagy hangját, ha az magánterületen tartózkodik, 

és ebbe nem egyezett kifejezetten bele. A saját képmáshoz való jog védelmének érde-

kében, olyan esetekben, amikor valamely műsor egy bizonyos személyt törvénytelen 

vagy erkölcstelen magatartással vádol meg, szükséges, hogy ezt bizonyítani is tudja, 

illetve, hogy az érintett személy kifejthesse álláspontját. 

 

4. Személyiségi jogok Románia audiovizuális médiaszabályozásában 

A személyiségi jogok védelmét garantáló speciális törvények között kell megemlíte-

nünk a médiatörvényt is, mely a romániai audiovizuális média keretrendszerén belül 

szabályozza ezt a kérdét.  

Románia médiahatósága az Országos Audiovizuális Tanács [Consiliul Naţional al 

Audiovizualului] – OAT, melynek hatáskörébe tartozik az audiovizuális kommuniká-

ció felügyelete. Ebből kifolyólag köteles biztosítani „az emberi méltóság, a saját kép-

máshoz való jog és a kiskorúak védelmének oltalmát” [10(3)e cikk], ezt a jogát a nor-

maszöveg később is kiemeli: „jogosult arra, hogy fellépjen az emberi méltóság és a 

saját képmáshoz való jog védelme érdekében” [17(1)6 cikk].  

A médiatörvényt kifejtő közigazgatási aktus, az OAT Audiovizuális Médiatarta-

lomra irányadó „kódexe”1186 (a továbbiakban: „Kódex”) preambulumában a követke-

zőképpen rendelkezik:  

„Tekintettel arra, hogy az Országos Audiovizuális Tanácsnak kettős szerepköre van, 

egyrészt a közérdek szolgálata, másrészt az audiovizuális média szabályozása, továbbá 

mivel 

 
1184  Az 1996. évi, a szerzői jogokról és a hozzá kapcsolódó további jogokról szóló 8. sz. törvény (Legea 

privind dreptul de autor și drepturile conexe). 
1185  A 2002. évi 504. számú médiatörvény (Legea audiovizualului). 
1186  Az Országos Audiovizuális Tanács 220/2011 sz. döntése az audiovizuális médiatartalmak szabályo-

zásáról. 
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meggyőződésünk, hogy a szólásszabadság és a közérdekű információhoz való kor-

látlan hozzáférési jog a demokratikus társadalom alapvető elemei, illetve célunk, hogy 

nagy figyelmet szenteljünk a közérdekű célok megvalósításának, különös tekintettel a 

kiskorúak és az emberi méltóság védelmének, (...) 

meggyőződésünk, hogy a szólásszabadság nem károsíthatja az emberi méltóságot 

és becsületet, a magánéletet és a saját képmáshoz való jogot.” 

A „Kódex” szövegéből láthatjuk, hogy az alkotmányjogi és a polgári jogi rendelke-

zésekhez hasonlóan a saját képmáshoz való jog, az emberi méltóság és a becsület önálló 

és külön-külön oltalmat élvező fogalom formájában jelennek meg.  

A szöveg külön kitér a kiskorú személyek személyiségi jogainak védelmére, ki-

emelve a képmás védelmét, és ezt a II., a kiskorúak védelmére vonatkozó címe I. feje-

zetében rögzíti:  

I. fejezet – A kiskorúak jogainak tiszteletben tartása az audiovizuális műsorokban 

3. cikk 

(1) A kiskorúaknak joguk van saját magánéletük és képmásuk, illetve családi életük 

védelméhez. 

(3) A kiskorúak magánélethez és saját képmáshoz való joga fontosabb az informálás 

szükségességénél, főként a hátrányos helyzetben levő kiskorúak esetében. 

Hasonlóképpen a többi jogforráshoz, ahol a képmás fogalma a méltósággal, becsü-

lettel és hírnévvel mellett kerül említésre, a OAT „Kódexe” is külön-külön nevesítve, 

de egyazon cím keretén belül tárgyalja az emberi méltóság védelmének és a saját kép-

máshoz való jognak a biztosítékait. Ilymódon a „Kódex” III. címe öleli fel Az emberi 

méltóság védelmét és a saját képmáshoz való jogot, melyen belül a 34–40. cikkek rész-

letezik a képmásnak az audiovizuális médiában történő megjelenítéséhez kapcsolódó 

korlátozásokat.  

34. cikk  

(1) Minden embernek joga van saját képmása megőrzéséhez.  

(2) Tilos sugározni valamely személy képét vagy hangját, ha az magánterületen tar-

tózkodik és nem egyezett ebbe kifejezetten bele. 

(3) Tilos sugározni magánterületről készült képeket, ha nem létezik erre vonatko-

zóan írásbeli beleegyezés a magánterület törvényes használója részéről.  

(4) A fenti rendelkezés alól kivételt képeznek azok az esetek, amelyeknél a közérdek 

indokolja a felvételek bejátszását.  

35. cikk 

Tilos olyan hang- vagy képfelvételek sugárzása, amelyeket rejtett kamerával vagy 

mikrofonnal rögzítettek, kivéve azt az esetet, amikor az így készült felvételeket nem 

lehetett volna normál körülmények között elkészíteni, de tartalmuk bemutatását a köz-

érdek indokolja.  
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36. cikk 

A szórakoztató műsorok céljait szolgáló hang- és képfelvételek, beleértve a rejtett 

kamerával készülteket is, nem sugározhatók csak akkor, ha az alábbi felvételek együt-

tesen teljesülnek:  

azok a személyek, akik a felvételen szerepelnek, írásbeli beleegyezésüket adták,  

nem okoztak sérelmet vagy felháborodást, és nem hozták a szereplőt megalázó vagy 

veszélyes helyzetbe 

(...) 

40. cikk  

(1) A saját képmáshoz való jog védelméért, olyan esetekben, amkor valamely műsor 

egy bizonyos személyt törvénytelen vagy erkölcstelen magatartással vádol meg, szük-

séges, hogy ezt bizonyítani is tudja, illetve, hogy az érintett személy kifejthesse állás-

pontját. Ha a vádakat maga a műsorszolgáltató hozza fel, akkor ennek tiszteletben kell 

tartania az audietur et altera pars elvét. Abban az esetben, amennyiben az érintett sze-

mély nem kíván nyilatkozni, a műsorszolgáltatónak ezt pontosítania kell. 

(2) A műsorvezetőknek kötelessége megkérni a beszélgetőpartnereket, hogy a fel-

hozott vádakat alátámasszák bizonyítékokkal vagy legalább utaljanak a bizonyítékokra, 

hogy ezáltal lehetőséget biztosítsanak a nézőknek, hogy megítéljék, mennyir megala-

pozottak a vádak. (...) 

(4) Tilos a műsorokban rosszhiszeműen használni valamely személy nevét, képét 

vagy az azzal való hasonlatosságot. 

A fenti szöveg nevesítve sorolja fel a képmáshoz való jognak az audiovizuális mé-

diában történő védelmének biztosítékait. Ugyanakkor a kiterjesztő értelmezés alapján 

a képmáshoz való jog védelmét más, további cikkek alapján is vélelmezhetjük: az inti-

mitás, a magánélet és az emberi méltóság védelmének kapcsán ugyanis a jogszabály 

rendelkezéseit értelmezhetjük olyanképpen is, hogy azok ugyanakkor a képmás fel-

használásának korlátozását is jelentik:  

45. cikk  

Minden személynek joga van intimitásának védelméhez különösen a nehéz pillana-

tokban, mint egy pótolhatatlan veszteség vagy szerencsétlenség. 

Emberi szenvedés, természeti katasztrófa, baleset, erőszakos cselekedet esetében a 

műsorszolgáltatóknak kötelességük tiszteletben tartani az emberi méltóságot és azok-

nak az embereknek a jogait, akik ilyen helyzetben vannak. 

46. cikk  

(1) Valamely egészségügyi intézményben kezelt személyekről szóló képek és ada-

tok csak akkor mutathatók be műsorban, ha az érintettek beleegyeztek. Ítélőképességü-

ket vesztett vagy elhunyt személyek esetében szükséges a család vagy a hozzátartozó 

beleegyezése. 

A műsorszolgáltatóknak kötelessége tiszteletben tartani a pszichés betegek névte-

lenséghez és emberi méltósághoz való jogát. 
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Kivételt képeznek az (1) és (2) bekezdés alól a közérdek indokolta esetek. 

Az OAT normaszövegében nemcsak a fizikai, hanem a jogi személyek esetében is 

a képmás kifejezést használja, amely azonban, megítélésünk szerint, helyesebb az illető 

szöveghelyen magyarul inkább az 'arculat' kifejezéssel fordítani. Ily módon, a reklámra 

és a televíziós vásárlásra vonatkozó IV. fejezetben, a nem gazdasági jellegű hirdetmé-

nyeket tárgyaló rész 141. részében a következőképpen rendelkezik:  

141. cikk 

Nem gazdasági jellegű hirdetménynek számít:  

a) valamely intézmény vagy hatóság által sugárzott közérdekű közlemények, illetve 

a figyelmeztető és az informáló közlemények a törvény által megszabott feltételek mel-

lett, feltéve, hogy nem  az intézmény vagy a hatóságot saját arculatát reklámozza. 

Láthatjuk tehát, hogy a médiára irányadó különböző jogszabályok az emberi méltó-

ságra és a saját képmásra vonatkozóan a különböző alkotmányos értékek közötti ösz-

szefüggések és prioritások tekintetében vezetik be a jogalkalmazás szempontjából 

irányadó szabályokat, amelyek támpontot nyújtanak a magánérdek és a közérdek kö-

zötti helyes egyensúly megteremtésében. Tágabb értelemben közérdekűnek számít 

ugyanis minden olyan esemény vagy tény, amely befolyást gyakorol a társadalomra és 

a közösségre. A képmáshoz való jog nem akadályozhatja meg az igazság kiderítését a 

közérdekű problémák esetében.1187 A fenti szabályokból azt a következtetést vonhatjuk 

le, hogy azok helyes alkalmazásához esetenként mindig külön-külön meg kell vizsgálni 

a közérdek és magánérdek, képmáshoz való jog közötti összefüggéseket és azok isme-

retében lehet a védett társadalmi értékek között sorrendet felállítani.  

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az audiovizuális normaszövegek közül a média-

törvény a képmáshoz való jogot következetesen az emberi méltósághoz való joggal 

együtt tárgyalja – ez pedig, mint láthattuk a polgári jogi szabályozásnak szentelt részben 

kitágíthatja azt az értelmezési keretet, amely a képmást a külső (anyagi) dimenzió szere-

pével azonosítja. A médiatörvénynek az Országos Audiovizuális Tanács (OAT) felada-

taira vonatkozó 10(3)e. cikkében ugyanis a következőképpen fogalmaz a jogalkotó: „[fel-

adata] az emberi méltóság, a saját képmáshoz való jog és a kiskorúak védelme”, a OAT 

hatásköreit tárgyaló 17(4)6. cikkben pedig a következő áll: „az emberi méltóság és a saját 

képmáshoz való jog oltalmazása”. Hasonlóképpen, a válaszadáshoz való jogot tárgyaló 

részben, a 41(1) cikk a következőképpen fogalmaz: „A válaszadás vagy helyesbítés jo-

gával nemzetiségtől függetlenül bármely természetes vagy jogi személy élhet, melynek 

jogait vagy jogos érdekeit, különösképpen hírnevét és a köztudatban élő személyiségké-

pét, egy adott műsor keretén történő pontatlan tényközlés megsértette.” 

Láthatjuk tehát, hogy a saját képmáshoz, illetve az emberi méltósághoz való jogot a 

médiatörvény szövege következetesen szoros egységben tárgyalja. Tekintve a Polgári 

 
1187  Vallasek, 2014: 24–25. 
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Törvénykönyv közös törvényi státusát, illetve a médiatörvény különös törvényi státu-

sát, valamint az audiovizuális „Kódex” közigazatási aktus minőségét, az azonos fogal-

makra vonatkozó szöveghelyek apróbb különbözőségei a gyakorlati értelmezésben 

vagy alkalmazásban összetett problémákat vethetnek fel.  

Az új román Polgári Törvénykönyv előírásainak vizsgálata alapján nyilvánvaló, hogy 

a jogalkotó nem kívánt azzal a lehetőségével élni, hogy konkrét, kötelező erejű meghatá-

rozás formájában határozza meg a saját képmáshoz való jog mibenlétét, a konkrét jogi 

definíció hiányában, az illető jog tárgyi hatályának meghatározása annak feladatává lesz, 

aki a szöveg értelmezésével és alkalmazásával problémájával szembesül. 

A szakirodalmi értelmezésben az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata 

arra világít rá, hogy a képmáshoz való jog „a magánélet egyik komponenseként a személy 

identitását, intimszférájának, személyi kapcsolatainak és szexuális szabadságát” védi.1188  

Ebből a célból, az érintett személy használhatja a szakirodalom által rendelkezésre 

bocsátott értelmezési lehetőségeket, anélkül, hogy a Ptk.-nak a polgári jogi jogszabá-

lyok értelmezésére és joghatásaira vonatkozó 9. cikkében megszövegezetteket figyel-

men kívül hagyná.  

 

5. A személyiségi jogokra vonatkozó más jogforrások 

A jog alkalmazásának megszokott intézményei mellett Romániában a (közösségi) mé-

dia és személyiségvédelem gyakorlati összefonódásának szabályozására nézve jelentős 

jogformáló erővel bír egyes ágazati felügyelő hatóságok tevékenysége is, melyek ese-

tében a létrejövő szekunder normatív korpusz támpontokat tartalmaz a személyiségi 

jogok, kiemelten a véleménynyilvánítás és szólásszabadság jogának értelmezésére vo-

natkozóan is. Ezeknek az intézményeknek a tevékenysége és szabályrendszere (még az 

ajánlás szintjén megfogalmazott rendelkezések is) azért is játszik fontos szerepet, mivel 

esetenként nem vagy csak hiányosan szabályozott, esetleg a különböző kodifikált szö-

vegekben eltérően értelmezett normatívák esetén nyújt támpontot és a joggyakorlók 

számára gyakorlati útmutatást (példaképpen megemlíthetjük, hogy Romániában mé-

diatörvény létezik, de a magyar jogrendszertől eltérően kifejezett sajtótörvény nincsen).  

A fent említett intézmények között az alábbiakat kell megemlítenünk és tevékenysé-

gét a továbbiakban részletesebben is kifejtenünk: Országos Diszkriminációellenes Ta-

nács (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) és az Országos Kommuniká-

cióért Felelős Működtetési és Szabályozási Hatóság (Autoritatea Națională pentru Admi-

nistrarea și Reglementarea Comunicațiilor). A szekunder jogforrások kategóriájába il-

leszthető az Újságírók Deontológiai Szabálykönyve is (Codul Deontologic al Ziaristului), 

amely mind a hagyományos írott sajtó és audiovizuális médiaszolgáltatások sajtósai-szer-

kesztői, mind a különböző online platformokon vagy közösségi médiában hasonló tevé-

kenységet kifejtő személyek számára követendő irányelveket tartalmaznak. 

 
1188  Bîrsan, 2010. 
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Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) a Parlament felügyelete alatt 

működő autonóm állami szerv minőségében látja el tevékenységét. Működésének jog-

alapja a 2000. évi 137. sz. Kormányrendelet, mely rendelkezik a diszkrimináció bár-

mely formájának megelőzéséről, illetve szankcionálásáról. Az ODT működése vonat-

kozik a közösségi média monitorizálására is és érintettség esetén hivatalból indít eljá-

rást.1189 Az ODT joggyakorlatában szerepelnek Facebook-esetek is. Egy ízben (az eljá-

rást procedurális okoból nem tudták lezárni): a tényállás alapján a panasztevés azért 

történt, mivel a sértett Facebook-kontóján egyrészt antiszemita hozzászólások jelentek 

meg, másrészt egy bulvár jellegű oldalon szintén antiszemita cikkek jelentek meg az ő 

személyére vonatkozóan.  

Egy friss, 2020 tavaszi döntésében az ODT 5000 lejes büntetés kirovásáról döntött, 

mivel egy ismert közéleti személy bújtatott rasszista vonatkozású mémet osztott meg 

Facebook oldalán.1190 Ebben az esetben a Tanács mind súlyosbító, mind enyhítő körül-

ményeket figyelembe vett: a súlyosbító körülmények között szerepelt a megosztás idő-

pontja (az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet kontextusában) és a mém-

hez fűzött kommentár, illetve az illető személy véleményformáló szerepe és széles körű 

tudományos elismertsége (mint a totalitárius rendszerek kutatója). Az enyhítő körül-

mények között szerepelt a megbírságolt személy utólagos magatartása: a kifogásolt kép 

azonnali eltávolítása és őszinte bocsánatkérése. 

Említettük, hogy a személyiségi jogokra vonatkozóan relevanciával bírhatnak a nem 

kötelező érvényű, ajánlás szintjén megfogalmazott normák is. Itt tárgyalhatjuk az új-

ságírók deontológiai szabálykönyveit is, amelyek önálló sajtótörvény hiányában nyer-

nek jelentőséget. Romániában több, lapkiadókat, szakmai szervezeteket egybegyűjtő 

ernyőszervezet is létezik. Az első deontológiai szabálykönyvet a Román Sajtóklub ál-

lította össze,1191 és ennek (4) cikkében jelenik meg a véleményszabadsághoz és infor-

mációhoz való jog korlátozási lehetősége is:  

(4) cikk  

Az újságíró köteles az állampolgárok hírnevét és magánéletét tiszteletben tartani és 

nem használhat törvény által tiltott módszereket róluk szóló hírek vagy őket ábrázoló 

képek megszerzése céljára.  

Itt kell megemlítenünk a Hivatásos Újságírók Szövetségét is (Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din România), mely szintén kidolgozott egy ajánlás szintjén működő sza-

bálykönyvet, kitérve benne a személyiségjogok oltalmazására is:  

(6) Az újságíró tiszteletben tartja az egyén magánéletét és privát szféráját. Ameny-

nyiben egy adott személy tevékenysége a közérdekkel ellentétes, a sajtó a magánéleti 

szférából származó információkat is felhasználhatja.  

 
1189  HOTĂRÂREA NR. 107 din 18. 02. 2015 Dosar nr.: 710/2014 Petiţia nr.: 19596/26. 11. 2014. 
1190  Az ODT 2020. május. 6-iki döntése.  
1191  Újságírók Deontológiai Szabálykönyve (Codul deontologic al Ziaristului/Jurnalistului), az újságíró 

jogállását szabályozó statútum melléklete. 
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Felmerült arra vonatkozó javaslat is, hogy a fenti szabálykönyv mintájára a közös-

ségi hálózatokra vonatkozóan is legalább egy etikai kódex kidolgozása történjen 

meg,1192 ez azonban egyelőre csak egyéni kezdeményezés szintjén létezik. 

Az audiovizuális médiaszektorban tevékenykedő szervezeteket tömörítő ARCA 

(Asociața Română de Comunicații Audiovizuale) szintén rendelkezik deontológiai sza-

bálykönyvvel. Érdekes megemlíteni, hogy ez a szabálykönyv részletező módon tárgy-

alja a közszereplő fogalmát és státusát. Az ajánlás szintjén megfogalmazott dokumen-

tum a következőképpen defineálja a közszereplő fogalmát:  

„A közérdek legtöbbször a közszereplők révén kerül a figyelem központjába, vagyis 

azon szereplők révén, akik közhivatalt látnak el, vagy állami forrásokat használnak fel, 

vagy, kiterjesztő módon, mindazok, akik kiemelkedő szerepet játszanak a közéletben, 

a politikában, közgazdaságban, művészeti vagy szociális szférában, sportban, vagy bár-

mely más területen, az Európai Tanács 1998. évi 1165. sz. határozatának szellemében. 

A közszereplő fogalma nem korlátozódik politikusokra vagy a közigazgatás szereplő-

ire, hanem olyan személyekre vonatkozatható, akik a társadalomban betöltött szerepük 

révén magánéletükre is fokozott figyelmet vonzanak. Mi több, a magánélet és a saját 

képmáshoz való jog védelmének legitim érdeke nem hivatkozható olyan terekben, ahol 

a közönség és a sajtó hozzáférése normális körülmények között biztosított.”  

 

6. A jogsérelmekért való felelősségi kérdések 

A jogsérelmekét való felelősségi kérdéseket Románia Polgári Törvénykönyvének V., 

a nem vagyoni jogok védelmére vonakozó címe tartalmazza.  
 

252. cikk – Az emberi személyiség védelme 

Minden fizikai személynek joga van aaz emberi élet olyan tényleges értékeinek védel-

méhez, mint az élet, az egészség, a testi és lelki épség, a méltóság, a magánélet intimi-

tása, a lelkiismeret szabadsága, a tudományos, művészi, irodalmi vagy ipari alkotások.  

 

253. cikk – Védelmi eszközök 

(1) A természetes személy, akinek a nem vagyoni jogait megsértették vagy veszé-

lyeztették, bármikor kérheti a bíróságtól: 

(a) a jogellenes cselekmény elkövetésének megtiltását, amennyiben az közvetlenül 

fenyeget; 

(b) a jogellenes cselekmény beszüntetését és a jövőre vonatkozó megtiltását, ameny-

nyiben az még fennáll; 

(c) az elkövetett cselekmény jogellenes jellegének megállapítását, amennyiben az 

általa okozott sérelem még fennáll.  

 
1192  Bădău, 2017: 103–119. 
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(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alól kivételt képez a nem vagyoni jogoknak a 

véleménynyilvánítás által történt megsértése, amikor a bíróság csak az (1) bekezdés b. 

és c. pont alatti rendelkezéseit alkalmazhatja.  

(3) Ugyanakkor, az említett jogok sérelmét elszenvedő személy kérheti a bíróságtól, 

hogy kötelezze a cselekmény elkövetőjét bármilyen intézkedésre, amelyet szükséges-

nek ítél a sérülést szenvedett jog visszaállításának érdekében, úgymint: 

(a) az elkövető kötelezése, hogy saját költségén tegye közzé az elítélő határozatot; 

(b) a törvénybe ütköző cselekmény megszüntetéséhez vagy az okozott károk jóvá-

tételéhez szükséges bármely más intézkedés.  

(4) Ugyanakkor, a károsított személy kérhet kártérítést, vagy esetenként, vagyoni 

jóvátételt a neki okozott, akár nem-vagyoni kárért is, amennyiben a kárt okozó cselek-

mény elkövetőjének felróható a sérelem. Ezekben az esetekben a keresetindítás jogát a 

jogmegszüntető elévülés szabályozza.  
 

255. cikk – Ideiglenes intézkedések 

(3) Az írott vagy audiovizuális sajtón keresztül okozott károk esetében a bíróság 

csupán akkor rendelheti el a kárt okozható cselekmény ideiglenes megszűntetését, 

hogyha a felperesnek okozott károk súlyosak, az 75. cikk rendelkezéseinek értelmében 

a kereset nem nyilvánvalóan indokolt és amennyiben az illetékes hatóságok által elren-

delt intézkedések nem aránytalanok az okozott károkhoz viszonyítva. Irányadók a 253. 

cikk (2) bekezdésének rendelkezései.  
 

256. cikk – A nem vagyoni jog jogosultjának elhalálozása 

(1) A sértett személy halála után a megsértett nem vagyoni jog helyreállítását célzó 

keresetet folytathatja vagy megindíthatja a túlélő házastárs, az elhunyt személy bárme-

lyik egyenesági rokona, valamint a negyedik ágig számított bármelyik oldalági rokona.  

(2) Az elhunyt személy emlékének helyreállítását célzó keresetet az (1) bekezdés-

ben említett személyek indíthatják meg.  
 

257. cikk – A jogi személy nem vagyoni jogainak védelme  

A jelen cím rendelkezései hasonlósági alapon a jogi személyek nem-vagyoni jogai te-

kintetében is alkalmazandóak.  

 

7. A romániai személyiségi jogokra vonatkozó ítélkezési gyakorlat 

Az internetes portálok esetében a véleménynyilvánításhoz való jog és a vele szembeke-

rülő, magánélethez való jog között a méltányos egyensúly fenntartása jelenti a kulcsot.  

Mivel az online média és a véleménynyilvánítás szabadsága, kapcsolata egy dina-

mikusan változó, egyelőre nem, vagy csak részlegesen szabályozott közegben történik, 

a romániai joggyakorlat elsősorban az alábbi problémakörökre koncentrált: valamely 

internetes oldal vagy platform adminisztrátorának felelőssége a harmadik személyek 
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által publikált hozzászólások tekintetében, az online közegben történő véleménynyil-

vánítás esetén rendelkezésre álló, jogorvoslati lehetőségek, mellyel valamely jogsértés 

megszüntetését vagy jóvátételét lehet elrendelni.  

A jogérvényesítés eljárási kérdései között az egyik annak megválaszolása, hogy mi-

képpen kell értelmezni a jogalkotó által nagyon általánosan és tágan megfogalmazott 

„bármely más intézkedés” fogalmát [Ptk. 253(3)b] a közösségi média vagy más online 

platformok (például személyes blogok esetében).  

 

A magánélet védelme 

Egy 2014-es döntésében a Legfőbb Ítélő- és Semmítőszék1193 10 000 lej kártérítés fize-

tésére kötelezte egy honlap adminisztrátorát, mivel egyrészt nem tett eleget azon köteles-

ségének, hogy egy adott személy hírnevét és becsületét sértő hozzászólásokat cenzúrázza 

vagy kitörölje és másrészt azért, mivel aktívan hozzájárult az illető személyek jogainak 

megsértéséhez azáltal, hogy valóságtartalommal nem rendelkező cikkeket tett közzé a 

honlapján. A bíróság a döntés indoklásában úgy érvelt, hogy „a virtuális közeg nem ala-

kulhat át ad-hoc törvényszékké, ahol erre nem jogosult személyek büntetőjogi felelős-

séggel járó tevékenységekért hoznának ítéletet egy adott személy fölött (...), anélkül, 

hogy ezen vád megokolására elegendő bizonyítékot hoznának fel. Hasonlóképpen, nem 

válhat a virtuális közeg egy bizonyos személyre vonatkozó sértések gyűjtőhelyévé.”1194 

Az ügyben eljáró hatóság szerint súlyosbította a helyzetet, hogy az oldal adminisztrátora 

azután sem függesztette fel a hozzászólás lehetőségét és nem törölte őket, hogy a kom-

mentálás folyamata faji diszkriminációs jelleget öltött és nemcsak akkor nem lépett fel, 

amikor a felperest becsületsértő kommentekkel illették (szélhámosnak és sarlatánnak ti-

tulálva), hanem akkor sem, amikor már büntetőjogi felelősséget feltételező tevékenysé-

gek végrehajtásával is megvádolták (adócsalással, pénzmosással és csalással).  

A bíróság súlyosbító tényezőként értékelte azt is, hogy az oldal adminisztrátora nem 

teljesítette a felperes kérését és nem volt hajlandó a személyére vonatkozó utalásokat 

eltávolítani.  

Ennek az ügynek a kapcsán (melyet példaképpen választottunk a hasonló ügyek so-

rából) azt érdemes még kiemelni, hogy az elsőfokon eljáró hatóság nem a hozzászólá-

sok és a sértő tartalmú cikkek törlésére kötelezte a honlap adminisztrátorát, hanem arra 

kötelezte, hogy a bírói döntést tegye közzé ugyanezen a felületen. Ezt a döntést a Leg-

felsőbb Ítélő és Semmítőszék érvényben tartotta egyrészt azzal az indoklással, hogy ez 

az intézkedés elegendő a sértett személyiségi jogainak (becsületének és hírnevének) 

visszaállítására, másrészt pedig azt is kiemelte, hogy ezzel a módszerrel (a bírósági 

határozatnak a kezdőoldalon történő publikálásával) jóval erősebb hatást ér el, mintha 

az eredeti, a felperes által kezdeményezettt megoldást választotta volna.  

 
1193  I.C.C.J., s. civ. dec. civ. nr. 3216/19. 11. 2014. 
1194  Saját fordítás [K. Zs.]. 
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Egy hasonló esetben1195 az elsőfokon eljáró hatóság hasonló döntést hozott, indok-

lásában kiemelve, hogy a honlap adminisztrátora nem a mulasztó, hanem az elkövető 

cselekményért büntethető, mivel lehetővé teszi, hogy névtelen és rendkívül sértő tar-

talmú hozzászólásokat fűzhessenek a cikkekhez. A kommentek szerzőinek anonimitása 

és a sértettnek a hozzászólások eltávolítására vonatkozó kérése megtagadása ebben az 

esetben is súlyosbító tényezőnek minősült.  

Szintén a Legfőbb Ítélő és Semmítőszék egyik ítéletét1196 hoznánk fel itt példának 

egy „Facebook-eset” illusztrálására. Noha ilyen esetek is egyre gyakoribbak a romániai 

judikatúrában, a választás azért esett erre az esetre, mivel a ítélet indoklásában felsorolt 

argumentáció referenciapontként is szolgál arra nézve, hogy a Facebook (és implicite, 

a közösségi média egyéb formái) köztérnek minősül. Az ügyben legfelsőbb fokon el-

járó hazai bíróság kimondta, hogy a Facebookra történő posztolás egyenértékű a köz-

térben történő véleménynyilvánítással. Az illető közösségi hálózat jogi szempontból 

megfeleltethető a köztérnek, mivel természete és alapvető funkciója révén bárki szá-

mára nyitott. Ennek következtében a Facebookra posztolt üzenetet a nyilvános térben 

elhangzó felszólításként lehet értelmezni, a platform működési algoritmusából faka-

dóan pedig a poszt nemcsak a regisztrált felhasználók, hanem a szélesebb közönség 

számára is elérhető volt, és az audiovizuális média képviselői is hozzáfértek, amely 

terjedését nagymértékben elő tudta segíteni.  

Ez a Facebook-ítélet olyan szempontból is mérvadó, hogy különbséget tesz az elekt-

ronikus postaláda és a közösségi hálózatok működése között. Az ügyben eljáró bíró in-

doklása szerint ugyanis „nem lehet azzal érvelni, hogy a Facebook olyan privát térnek 

minősülne, mint amilyent egy elektronikus postafiók nyújt”. Az elektronikus postafiók 

fölött tulajdonosa kontrollt tud gyakorolni a továbbküldött vagy tárolt tartalom tekinteté-

ben, ezzel ellentétben a közösségi média platform állandó jelleggel hozzáférhető interne-

ten és olyan honlapot működtet, melyre a felhasználók regisztrálhatnak és ezt követően 

más regisztrált felhasználókkal kapcsolatot létesíthetnek és velük kommunikálhatnak.  

 

A hírnév védelme 

Olyan eseteket is említhetünk a román joggyakorlat közösségi médián belül történt sze-

mélyiségi jogi jogsértéseivel kapcsolatban,1197 ahol a felperes nem természetes, hanem 

jogi személy volt – mint korábban említettük, a személyiségi jogok közül az arculathoz 

és hírnévhez való jog a jogi személyt is megilleti. A tényállás szerint egy adott keres-

kedelmi társaságtól vásárló személyek Facebookon osztották meg negatív tapasztalata-

ikat egy bizonyos termék nem kielégítő minőségére vonatkozóan, ezt pedig a felperes, 

az illető kereskedelmi társaság arculata és hírneve megsértéseként értelmezte és sérelmi 

 
1195  Jud. Sect. 1 București, sent. civ. nr. 20626/9. 11. 2012.  
1196  C. C. J., s. cont. admin. și fisc. dec.civ. nr. 4546/27. 11. 2014.  
1197  Trib. Arad, s. a. II. civ., dec. civ. nr. 150/24. 06. 2015. 
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díj megfizetését követelte. A tényállás mérlegelése után a bíróság nem adott helyt a 

keresetnek, mivel a termékre vonatkozó csevegést a szabad véleménynyilvánításhoz 

való jog manifesztációjának tekintette. Ebben az esetben az is alátámasztotta a bíróság 

véleményét, hogy a Facebookon történő beszélgetés civilizált hangnemben történt, nem 

tartalmazott a felperesre nézve sértő megállapításokat. A bíróság azt is a jóhiszeműség 

jeleként könyvelte el, hogy a vádlott csak azután tette közzé a közösségi médiában a 

posztját, miután fogyasztói minőségében már megkereste az illető gazdasági szereplőt 

és a kifogásolt termék cseréjét kérte.  

Ugyanakkor, a joggyakorlat nem egységes, a Facebook-esetek között olyan is van, 

amikor a másodfokon eljáró bíróság megítélése szerint a kártérítés nem volt indokolt.1198 

Ebben az esetben az elsőfokon eljáró bíróság 6000 lejre büntette az alperest, mivel Face-

book-fiókján egy, a felperesre nézve sértő szöveget tett közzé. A fellebbezés után a má-

sodfokú bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy egyetlen, eseti alkalomról van szó, mivel 

a felperes becsületének megsértése egyetlen alkalommal, a Facebook-poszt alkalmával 

történt, nem egy tervszerű és időben is elhúzódó tevékenység formájában. Az ítélet meg-

változtatásában az is közrejátszott, hogy a vádlott a szöveget saját maga törölte a profil-

járól, még mielőtt az abban közölt információt más személy átvehette és továbboszthatta 

volna, illetve szintén enyhítő körülményként könyvelte el azt a tényt, hogy a vádlott be-

ismerte tettét a bíróság előtt és azzal az eljárás alatt mindenben együttműködött.  

A bíróság értelmezésében a személyiségi jogok megsértésének ténye nem bizonyít-

ható és anyagi kártérítés megítélését azért sem tartotta jogszerűnek, mivel ehhez előze-

tesen a felpereseknek azt kellett volna bebizonyítaniuk, milyen mértékben befolyásolta 

családi, szakmai és társadalmi megítélésüket. Annak kapcsán, hogy a posztolt szöveg 

más személyekhez is eljutott, a bíróság saját tanúvallomásukat vette alapul, melynek 

értelmében „nem hittek a szemüknek a szöveg olvasásakor”.  

A bírósági döntés indoklásában azt is olvashatjuk, hogy az anyagi jóvátétel mellett 

a felpereseknek más védelmi eszközök is a rendelkezésre álltak 

A bíróság döntése ebben az esetben a szakirodalom szerint nem kellőképpen meg-

alapozott,1199 hiszen a személyiségi jogsértés ténye megtörtént, ennek mindössze a mér-

tékét kellett volna a bíróságnak mérlegelnie és helyesebb lett volna inkább a felperes 

által eredetileg igényelt összegnél kisebb összeget megítélni. Ugyancsak problémásnak 

tekinthető az a tény, hogy a bíróság indoklása szerint a felperesnek az anyagi kártéríté-

sen kívül más lehetőségei is rendelkezésre állnak a Ptk. által biztosított jogorvoslati 

utak közül – ez a tény azonban nem zárja ki azt a elvet, hogy mindkét jogérvényesítési 

lehetőséggel éljenek (tehát mind a sértő komment eltávolítását, mind anyagi kártérítést 

igényeljenek).  

 
1198  Trib. Constanța, s. I civ., dec. civ. nr. 27. 01. 2015.  
1199  Stoicescu, 2019: 407–408; Bozeșan et alii, 2014: 477–532.  
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A fenti gondolatmenet alátámasztására a joggyakorlatból más Facebook-esetet is 

szemlézhetünk1200: ebben az esetben a bíróság helyesen döntött, amikor megállapította 

a jogsértés tényét, ugyanakkor a felperes által igényelt kártérítés mértékénél mérlegelés 

tárgyává tette az összeget és úgy döntött, hogy tekintettel a jogsértés kevésbé súlyos 

voltára, valamint arra a tényre, hogy az alperes Facebook-oldalára kiposztolt szöveget 

kevesen láthatták, ezért következményei csekélyek, a kártérítés összege nem lehet na-

gyobb 1000 lejnél. Az összeg a bírói indoklás szerint arányos a jogsértés mértékével, 

ugyanakkor megfelelő eszköznek bizonyul a jóvátétel céljából is.  

 

A személyes adatok védelme  

Az interneten történő információáramlás gyorsaságának és a könnyű hozzáférhetőség 

veszélyeit tárgyalta egy másik Facebook-ügy.1201 Ennek keretén belül a bíróság a rossz-

hiszemű felhasználás és a gyakorlatilag korlátlan és gyors információáramlás kapcso-

latát tárgyalta. Az alapeljárás szerint az alperes rosszhiszeműen használta fel a felperes 

személyi adatait (közzétéve a lakcímét). Ebben az esetben a bíróság elfogadta a felpe-

resnek az elnöki rendelet kibocsátására vonatkozó kérését, melynek értelmében még a 

per lefolyásának ideje alatt kötelező a felperesre vonatkozóan közzétett vagy hivatko-

zott jogsértő anyagot eltávolítani a Facebookról. Az elnöki rendelet kibocsátására vo-

natkozó engedélyt az indokolta, hogy a jövőben rendkívül nehéz lett volna a személyes 

adatok rosszhiszemű felhasználása által kreált helyzetet orvosolni és a jogsértés előtti 

eredeti állapotot visszaállítani. Egy másik érv az azonnali jogorvoslat érdekében az in-

terneten közzétett információkhoz való nyilvános és állandó jellegű hozzáférési lehe-

tőség, mely a sértett fél képmásához és magánélethez való jogának további folyamatos 

megszegését feltételezi (mindaddig, amíg a vádlott Facebook-oldalán az információk 

nyilvánosak és hozzáférhetőek).  

 

A becsület védelme  

A bíróság elnöke által kibocsátátott rendeletre vonatkozó kérések éppen a fentiekben 

részletezett okok miatt nem ritkák a Facebook-perekben. Egy hasonló esetben1202 a bíró-

ság arra kötelezte a vádlottat, hogy a sértettre vonatkozó minden jogsértő posztját törölje 

a személyes oldaláról, mivel azok rágalmazó jellegűek. Az ítélet ugyanakkor nemcsak 

arra vonatkozott, hogy a képmáshoz, becsülethez, hírnévhez és magánélethez való jogot 

sértő Facebook-posztjait távolítsa el, hanem hogy sem ezen a közösségi hálózaton belül, 

sem hasonló, a nyilvánosság tereivel asszimilálható közegben semmilyen ilyen jellegű 

kijelentést ne tegyen.  

 
1200  Trib. București, s. III. civ., sent. nr. 1721/16. 12. 2016. 
1201  Jud. Constanța, sent. civ. nr. 10239/13. 09. 206. 
1202  Trib. București, s. V civ., sent. nr. 309/11. 03. 2016.  
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Ez utóbbi tényt ugyanakkor a szakirodalom problematikusnak tartja: míg a már 

meglevő sértő tartalmú hozzászólások törlése jogilag indokolt, a jövőben megteendő 

kommentek elbírálása már nehezebb kérdést jelent, mivel az új posztokat ténylegesen 

újból meg kell vizsgálni, hogy tartalmaznak-e az illető személy magánéletére nézve 

sértő tartalmat. Különösen összetett kérdést jelent annak elbírálása, hogy mi minősül 

az újonnan közzétetett tartalmak esetében jogsértőnek, mivel a bíróság nem nyújtott 

erre vonakozóan felvilágosítást vagy támpontokat az indoklás szövegében. Ez mind 

jogdogmatikai szempontból, mind a bírósági ítéletek végrehajthatóságára nézve to-

vábbi kérdéseket vet fel. A bíróság részéről kiadott ítélet részletesebb vagy definíciós 

részének hiányában lehetséges egyrészt új peres eljárást indítani a határozat értelmezé-

sére vagy akár felfolyamodást kezdeményezni a végrehajtói eljárás ellen. 

A jövőbeni cselekményekre vonatkozó, nem kellőképpen definiált határozatok az 

internet rendkívül dinamikus, gyors és a megnyilvánulási lehetőségek széles palettáját 

nyújtó közegében azzal a kockázattal járhatnak, hogy a jogérvényesítő tevékenység és 

a végrehajthatóság princípiuma fellazul.  

A véleményilvánítás szabadságát a személyiségi jogokra való hivatkozással történő 

korlátozás judikatúráját tovább vizsgálva, olyan példát is találunk, hogy nemcsak a hoz-

zászólások eltörlését eszközölték ki elnöki rendelet révén, hanem a teljes honlapot le-

záratták.1203 A határozat indoklásában a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy nem 

tekinthető közérdekű tájékoztatásnak a honlap által rendszeresen közzétett anyag, mely 

a felperesek magánéletéből vett részletekből épül fel. Noha a sértett személyek közsze-

replők, a honlapon közzétett anyag a személyükre vonatkozó lekicsinylő kifejezéseket 

használ, képmásuk és hangfelvételük engedély nélkül rögzített verzióját publikálja, 

személyes adataikkal együtt, mindez pedig magánélethez és képmáshoz való joguk 

megsértését jelenti. Ebben a jogesetben azonban a bíróság nem indokolta meg, hogy 

miért vetette el teljes mértékben a rendelkezésre álló egyéb lehetőségeket (a hozzászó-

lások töröltetésének lehetőségét, a hasonló anyagok jövőbeni közlésének tilalmát, vagy 

a sértettekre vonatkozó valamennyi információ töröltetését a honlapról), ennek hiányá-

ban pedig a határozat a véleménynyilvánításhoz való jog indokolatlan korlátozásának 

kockázatának teszi ki magát.  

 

A közszereplők személyiségvédelme 

A közszereplő közösség által ismert személy jogilag nem azonos kategóriákat jelent. 

Míg a közszereplők esetében konvencionálisan elvárt, hogy magánélethez való joguk 

egy részének korlátozását vállalják, a közösség által ismert személy esetében ez ke-

vésbé evidencia. Az ilyen esetekben indított személyiségi jogi perekben a bíróság szá-

mára komoly kihívást jelent annak megállapítása, hogy milyen esetben minősíthető 

közszereplőnek egy adott személy. Egy relatív friss, a magánélethez illetve hírnévhez 

 
1203  Jud. Buftea, sent. civ.nr. 5535/10. 09. 2015. 
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való jog megsértésével kapcsolatos perben1204 a másodfokon eljáró ítélőtábla megpró-

bálta definiálni, hogy melyek a közszereplői minőséggel részben asszimilálható közös-

ség által széles körben ismert személy ismertetőjegyei és arra a következtetésre jutott, 

hogy sem a színművészeti tevékenység, sem a tömegrendezvényekben való prominens 

szerepvállalás, sem az egyetemi óraadói minőség nem tekinthető sem külön-külön, sem 

korroborált formában a közszereplői státus kritériumának.  

Indoklásában elismerte ugyanakkor, hogy a felperes személye széles körben ismert 

és a személyével kapcsolatban felhozott, internetes platformon közzétett anyag közér-

deklődésre is okot tarthat – ezért ennek kapcsán fontosnak tartotta megvizsgálni a szó-

ban forgó cikkben állított tények valóságtartalmát, melyet az alperes (az internetes por-

tál és a cikk szerzője) nem tudott a bíróság előtt helytálló dokumentumok bemutatásá-

val igazolni. Ennek következtében az információhoz való jog meglétét nem látta bizo-

nyítottnak és a két írás a véleménycikk kategóriájába sorolható be. Ez azonban azt 

vonja maga után, hogy a véleménynyilvánítás során sérült a felperes magánélethez, 

becsülethez és hírnévhez való joga.  

 

A képmás védelme 

Az Országos Audiovizuális Tanács gyakorlata is tükrözi a „Kódexben” megfogalmazott 

megközelítést: a médiaszolgáltatókat elmarasztaló döntéseiben megfigyelhető, hogy a 

képmáshoz való jogot a magánéletez való joggal, valamint a hírnév és a becsület oltal-

mával összefüggésben tárgyalja. Ez leginkább azon döntések esetében szembetűnő, me-

lyek esetében a műsor / audiovizuális alkotás szankcionálása nem jogcím nélküli képso-

rok, felvételek közvetítéséért történt, hanem az azokban tett becsületet, méltóságot, ma-

gánéletet sértő megjegyzések, kijelentések miatt. A „Kódex” és ennek szövegére alapo-

zott döntések a képmáshoz való jog terminust használják ugyan, de nem a román Ptk. 73. 

cikke szerinti értelemben, hiszen a fizikai megjelenítés védelmén túlmenően, a képmás – 

becsület és hírnév – oltalmát is magába foglalja ezen médiajogi forrás.  

Az OAT egyik döntésében büntetéssel sújtotta az egyik televíziós adót, mivel az 

megosztott képernyőn 27 percig fenntartotta Kolozsvár polgármesterének, Románia 

egykori miniszterelnökének képét, amelyet egy fitneszlétesítmény öltözőjében készí-

tettek róla. Indoklásában a testület kifejtette, hogy jelen esetben a magánszemély és 

nem közéleti szereplő minőségében feltűnő személyről hiányos öltözékben készített 

felvételek megsértették a méltósághoz, becsülethez, jó hírnévhez és saját képmáshoz 

való jogát. A műsor 27 perce alatt ugyanis a műsorvezető és meghívottja a kimerevített 

képekre vonatkozóan folyamatosan becsmérlő megjegyzéseket tettek az illető személy 

fizikai megjelenésére, képmásának fizikai jellemzőire.  

Az OAT döntésében kifejtette, hogy a magánszemélyként végzett tevékenység ese-

tében nem állt fent a közérdek problémája, nem történtek olyan események, amelyek 

 
1204  Curtea de Apel Cluj, sec. I. civ., dec. civ.nr. 236/A/2019 din 06 noiembrie 2019.  
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egy adott közösség vagy társadalmi rend fenntartása szempontjából figyelmet érdemel-

nek – következésképpen a fitneszlétesítmény öltözőjében tartózkodó személyt bármely 

más magánszemélyhez hasonlóan megilleti a képmás védelme.1205 

Míg az előbb ismertetett határozatból kitűnik, hogy a tényállásban személyekről ké-

szült felvételek és fényképek is szerepeltek, tehát a természetes személyek fizikai meg-

jelenítése is a jogvita tárgyát képezte, a román médiahatóság számos döntésében olyan 

esetekben is képmáshoz való jogra hivatkozik, amikor kizárólag különböző jogsértő 

kijelentések miatt szabott ki büntetést.  

2016-ban az OAT 10 000 lejes büntetéssel sújtott egy televíziós adót mivel egyik 

műsorában a meghívott személy egy másik személyre vonatkozóan sértő kijelentéseket 

tett, illetve, mivel egy másik műsorban a meghívott egy adott személyre vonatkozóan 

olyan vádakat hangoztatott, melyek alátámasztására nem mutatott be bizonyítékokat, 

mi több, a műsorvezető sem szólította fel, hogy az elhangzott vádakat bizonyítására 

tényeket mutasson be.1206  

Hatáskörében eljárva, az OAT több ízben rótt ki büntetést olyan műsorszámok beját-

szásáért, amelyben a meghívottak egy adott személyre vonatkozóan vulgáris nyelvezetet 

használtak. A szankció megindoklásában a testület kitért arra, hogy ez a vádaskodó, gyű-

löletszításra alkalmas nyelvezet megsértette egy személy képmáshoz való jogát.1207  

Az alábbi döntésből is – melyben egy televíziós adóra szabtak ki 10 000 lejes bün-

tetést – kitűnik, hogy az Országos Audiovizuális Tanács a képmáshoz való jog alatt tá-

gabb fogalmat ért, tekintettel arra, hogy a döntés tárgyát képező műsorban is szóban – 

kijelentésekkel, megjegyzésekkel – követtek el jogsértést. A médiahatóság következete-

sen a képmáshoz való jog kifejezést használta, de egyértelmű, hogy a döntés tágyát 

képező műsorban nem más személyek fizikai tulajdonságainak megjelenítése képezte 

a jogsértést, hanem a hírnév – becsület és méltóság – megsértése következik be.  

 

Összefoglalás 

A közösségi médiában terjedő személyiségi jogsértések romániai judikatúrájában még 

nincs teljes mértékben kialakult konszenzus. Folyamatosan történik az Emberi Jogok Eu-

rópai Bíróságának, illetve az Európai Unió Bíróságának esetjogának beépítése a nemzeti 

bíróságok ítélkezési gyakorlatába, azonban a teljes asszimiláció még nem történt meg.  

 

 

 

 

 
1205  Decizia nr. 87 din 16. 02. 2012 privind amendarea cu 200 000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE 

S.R.L. 
1206  Decizia nr. 247/16. 05. 2017 privind amendarea cu 10 000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 
1207  Decizia nr. 405 din 06. 09. 2018 privind amendarea cu 30 000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 
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Svédország 

 
A közösségi média szabályozásának személyiségvédelmi kihívásai –  

gondolatok a svéd médiajog sajátosságai tükrében 

 

Pribula László* 

 

 

Bevezetés: a közösségi média kihívása 

A közösségi média által teremtett nyilvánosság személyiségvédelmi kihívásai az utóbbi 

évek szakmai gondolkodásában jelentős szerepet töltenek be. A sajtószabadság és a 

személyiségi jogok konfliktusának feloldása már hosszú ideje a jogalkalmazás egyik 

fontos feladata – amíg azonban a hagyományos, „egyirányú” média a személyiséget 

érintő cselekményeinek megítélése jól körülhatárolható folyamatos jogfejlődésen ke-

resztül alakult ki, addig a nyilvánosság új formái különleges, néha kifejezetten kreatív 

megoldásokat igényelnek. A téma szempontjából releváns, a hagyományos és az újon-

nan felmerülő kérdésekre adható válaszoknak az átfogó elemzése a jogirodalom egy 

kifejezetten érdekes, összetett problémákat érintő területe. A kutatótevékenység nem 

szakadhat el a klasszikusnak tekinthető alapjogi kollízió gyakorlatának történeti fejlő-

désétől, a szabályozást alakító körülményektől, és figyelemmel kell lennie a nemzet-

közi tapasztalatokra, más országok jogszabályai vagy éppen a szabályozás hiányai kö-

vetkeztében felmerülő jogalkalmazási problémákra. 

A közösségi média fogalma még csak néhány éve használatos, és mindeddig nem 

tekinthet vissza olyan múltra, amely a hagyományos felületektől döntően elkülöníthető 

joggyakorlatot alakított volna ki és szabályozási igényt eredményezett volna. 

A közösségi médiának a szakirodalom a médianyilvánosságnak az együttműködé-

sen alapuló formáját nevezi, amely abban különbözik a hagyományos médiától, hogy 

a tartalmak meghatározása, továbbítása nem a sajtó szakembereinek, hanem a közösség 

tagjainak az elhatározásán alapul. A széles körben történő elterjedésének az oka éppen 

a megosztás gyorsaságában, hatékonyságában rejlik: az információkhoz annak befoga-

dói a közösségi média (legnagyobb felületeik a Facebook, a YouTube, az Instagram, 

stb.) által biztosított tartalommegosztási lehetőségeken keresztül lényegesen könnyeb-

ben tudnak eljutni. Addig azonban, amíg a hagyományos médiával szemben, éppen 

 
*  Pribula László: Tanszékvezető, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Polgári Eljárásjogi Tanszék. 
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annak szakmai feladatai alapján, a tartalomért fennálló felelősséget megalapozó törvé-

nyi kötelezettségeket meghatározni – a szakmai szabályokon alapuló szerkesztői fele-

lősségen keresztül – lényegesen egyszerűbb; a közösségi médiát érintő felelősség sza-

bályozása éppen az együttműködésen, a kölcsönösségen, a tartalom megosztásának 

szabadságán alapuló jellemzői miatt lényegesen nehezebb és összetettebb jogi problé-

mákat okoz. 

Azok a szükségszerűen sajátos megítélést eredményező eltérések, amelyek a hagyo-

mányos és a közösségi média viszonylatában feltárhatók, a két típusú felület a tartalom 

megosztásában jelentkező lényeges körülményei ellenére elsődlegesen a felelős személy 

megjelölésében és a felelősség zsinórmértékében jelentkezhetnek. A személyiségi jog 

abszolút védelmének a kötelezettsége folytán azonban indokolatlan különbséget tenni az 

alapjogi értékek összeütközésében. Ez a konfliktus pedig abból származik, hogy a nyil-

vánosság során tett közlések a demokratikus társadalmak lényeges jellemzőjének, a köz-

ügyek szabad megvitatásának az elválaszthatatlan összetevői, ugyanakkor a nyilvános 

közlések szabadságának alapvető korlátja mások személyiségi jogainak a védelme. 

 

1. A sajtónyilvánosság és a személyiségi jogvédelem alapjogi konfliktusa 

A közösségi média a jogtörténetben újszerű kihívásai nem vizsgálhatók a sajtónyilvá-

nosság évszázados kérdéseitől függetlenül. Minden demokratikus államban a jogalkotó 

egyik fontos szabályozási feladata, hogy milyen módon tudja összeegyeztetni a közvé-

lemény demokratikus tájékoztatásához fűződő – a média tájékoztatási kötelezettségé-

ben megjelenő – alapvető érdeket az ennek folytán a személyiségi jogot valamilyen 

részében szükségszerűen sértő magatartások következményeivel. A konfliktus megkö-

zelítésének alapja a sajtó feladatának és a sajtó felelősségének az értelmezése. 

A sajtó feladata a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás – ezen 

belül kiemelten, mint ahogy arra hazánkban az Alkotmánybíróság a 7/2014. (III. 7.) AB 

határozatában is rámutatott, alkotmányos küldetése, hogy a közhatalom gyakorlóit ellen-

őrizze, aminek szerves részét képezi a közügyek alakításában résztvevő személyek és 

intézmények tevékenységének bemutatása és akár rendkívül éles hangú kritikája. A sajtó 

felelősséggel tartozik a valósághű tájékoztatásért. Rendeltetését akkor tudja betölteni, 

ha az általa közölt cikkek a következő két kritériumnak megfelelnek: egyrészt híven 

tájékoztatnak a valóságról, másrészt a közlésekkel nem sértik mások személyiségi jo-

gait. Ezt a két követelményt emeli ki Jobbágyi Gábor, amikor így fogalmaz: „Egy nyílt, 

demokratikus társadalomban a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadsága alapvető 

emberi és politikai jog. Így a sajtónak kettős követelménynek kell megfelelnie: a sajtó 

és véleménynyilvánítás szabadsága mellett gondosan őrizkednie kell a személyiségi jo-

gok megsértésétől.”1208 

 
1208  Jobbágyi, 2000: 76. 
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A sajtó felelőssége, amely egyben a sajtótartalmak elsődleges korlátja is – a szemé-

lyiségi jogok tiszteletben tartása. 

A sajtóban megjelenő tartalmak jellemzően a magánszférához, a jó hírnévhez, a be-

csülethez, a képmáshoz és hangfelvételhez való személyiségi jogokkal ütközhetnek – 

bár nem kizárható más nevesített vagy nevesítetlen személyiségi jogok sérelme sem –, 

és természetszerű az érintetteknek a konfliktusok elkerülésére alkalmas szabályozások 

iránti igénye. Elvileg két szélsőséges lehetőség áll fenn: az egyik esetben a jogalkotó 

megállapítja az alapjogi kollízió tényét, de annak feloldását mindig a bírói gyakorlatra 

bízza; a jogalkalmazásnak kell az egyes egyedi esetek mérlegelésével meghatároznia, 

hogy az adott konfliktusban mely jogosultságnak biztosított elsőbbséget. A másik le-

hetőség pedig a széles körű jogszabályi rendezés, ennek folytán az összeütközés felol-

dásának a bíróságokra kötelező értelmezési pontjainak a meghatározása. Természete-

sen a két szélsőséges megoldás között számos szabályozási mód jelentkezhet, különös 

tekintettel az alkotmánybíróságoknak a jogalkotásra és a jogalkalmazásra egyaránt kö-

telezően kiható értelmezése folytán. 

Minden modern jogrendszer – így az angolszász jogrendszerekkel a történeti fejlő-

dés alapján rokon svéd polgári jogi szabályozás is – abszolút védelmet biztosít a szemé-

lyek testi, lelki, fizikai egységéből következő, értékként elismert személyiségi jogoknak 

úgy, hogy elismeri a személyiségből eredő jogosultságok szabad érvényesíthetőségét és 

annak mindenki általi tiszteletben tartásának kötelezettségét. A személyiségvédelem – 

elsődlegesen az emberi jogi tartalmú nemzetközi dokumentumok és annak érvényesülé-

sét biztosítani hivatott bírósági fórumok értelmezése folytán egymásra kölcsönösen 

ható – nemzetközi fejlődéstörténete a svéd szabályozást is úgy alakította, hogy a sze-

mélyiség abszolút védelméből következően annak minden részében való jogi elismeré-

sét biztosítja. Nem szűkíti le ugyanis egyes nevesített személyiségi jogokra, hanem az 

emberi méltóságból eredő személyiségi jogokat általános védelemben részesíti úgy, 

hogy azok megsértéséhez csak erre a jogterületre alkalmazandó különleges jogkövet-

kezményeket határoz meg.  

A személyiségi jogok azért alkalmasak széles körben más jogokkal történő kollízi-

óra, mert egy olyan védelmi alapvetésből indulnak ki – mely szerint mindenki jogosult 

személyiségének önmegvalósítására – amely törvényszerűen igényli a korlátozhatósá-

got a társadalmi együttélés érdekében. Az elméleti értelemben korlátozhatatlan szemé-

lyiségvédelem egy olyan társadalmat feltételezne, ahol az egyes személyiségek egymás 

mellett, egymásra nem hatva gyakorolják teljes körű, az önmegvalósítást eredmé-

nyező jogosultságaikat anélkül, hogy mások hasonló jogosultságaira tekintettel len-

nének. Az emberi jogok szabályozásának egyik legfontosabb alapvetése, hogy a jogo-

sultságok gyakorlása mások jogait nem sértheti. 

A személyiségi jogi védelem azonban túlmutat a pusztán mások hasonló egyéni jo-

gaival való szembekerüléséből következő konfliktusok megoldásán. Ez a jogterület 
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ugyanis egy további különleges sajátossággal bír, amely az egyén és a közösség érde-

keinek összehangolásán alapul. A személyiség ugyanis nem légüres térben, hanem a 

kölcsönös együttműködésen alapuló társadalomban létezik. A társadalom eredményes 

működése valamilyen szinten feltételezi a teljes önmegvalósítás korlátozását annak az 

érdekében, hogy a közösség által elfogadott normákat mindenki tiszteletben tudja tar-

tani. A társadalmi nyilvánosság az emberek közötti együttműködésnek egyik olyan 

alapvető jellemzője, amely feltételezi azt, hogy a társadalom tagjait alkotó személyek 

nem egymástól elkülönülve, abszolút jogosultságaikat korlátozás nélkül gyakorolva lé-

teznek, hanem bizonyos mértékig eltűrni hajlandók a személyiségüket ért sérelmeket. 

A nyilvánosság ugyanakkor a személyiségi jogi sérelmek hatásait rendkívüli mértékben 

fel tudja erősíteni, a sérelem kompenzálásának eltérő eszközeit igényli. Mindezek a 

sajátosságok a vizsgált terület különös jelentőségét támasztják alá. A személyiség pol-

gári jogi védelmének a sajátossága, hogy a teljes körű védelem érdekében a jogalkotó 

és a jogalkalmazó aktív közreműködését igényli a be nem avatkozás végett. Erre a lát-

szólagos ellentmondásra Sólyom László is felfigyelt, amikor így fogalmazott: „A pa-

radoxon az, hogy a szabályozás szükségessége és az ellene való védekezés egybefolyik, 

a szabályozás úgy nyer el mindent, hogy sokszor maga is, és önmaga ellen is véd.”1209 

A személyiségi jogok szabályozásával a jogalkotó elismeri, hogy a személyiség olyan 

integrált értéket valósít meg, amelynek az illetéktelen beavatkozásoktól való védelmét az 

államnak biztosítania kell. A védelem komplex jellegű: nem csupán a polgári jog, hanem 

más jogterületek – alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog – rendelkezései is a sze-

mélyiség védelmét alapozzák meg. Lábady Tamás a magánjog „közjogiasodásának” 

erőteljes formájaként jellemezte, hogy a személyiségi jogok magánjogi tiszteletének 

megújulása a magánjog eszközeinek széles körű igénybevételét eredményezte.1210 

A sajtó, a média által teremtett nyilvánossággal összeütközésben mindenekelőtt – az 

emberi méltósághoz hasonlóan – a személyiség másik lényeges aspektusából szemlélve 

ugyancsak anyajogként meghatározható magánszférához való személyiségi jog kerülhet. 

Mindenki saját maga jogosult dönteni az életét érintő lényeges vagy lényegesnek talált 

kérdésekben, és a döntéseit a kívülállók kötelesek tiszteletben tartani. A személyek e 

szabadsága viszont gyakran más elismert érdekekkel ütközik, hiszen a társadalomban 

való részvétel érinti az adott személy autonóm mozgásterét, korlátozza döntési pozíci-

óját. Egy adott országnak a közösségi média cselekvéseit a személyiségvédelem olda-

láról szabályozó rendszerét elsősorban az alapján lehet értékelni, hogy az mennyiben 

oldja fel a magánszférához való joggal történő esetleges összeütközést. 

Az alapjogi kollízió feloldása mindig gondos mérlegelést, alapos vizsgálatot, körül-

tekintő értékelést igényel a jogalkalmazó oldaláról. Ennek a szabad mérlegelésen ala-

puló bírói tevékenységnek az eredménye az érdekek összemérése és az adott helyzetben 

 
1209  Sólyom, 1983: 115. 
1210  Lábady, 1997: 26. 
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az indokolható szükségszerű sérelmek közötti választás. A nyilvánosság által a szemé-

lyiségben okozott sérelmek megítélése tárgyában eljáró bíróságnak nem csupán a vo-

natkozó jogszabályok ismeretére, hanem tágabb körű társadalmi, nyelvtani, néhol ter-

mészettudományos ismeretek alkalmazására is szüksége van. Nem rekesztheti ki azo-

kat a szempontokat, amelyek a közlemény megjelenéséhez vezettek, a közlemény tar-

talmát a maga összességében, nem csupán, sőt nem elsősorban jogszabályi kontextus-

ban, hanem a befogadók szemszögéből kell vizsgálnia, nem tekinthet el a komplex ha-

tásvizsgálattól. A jogviták eldöntése tehát összetett jogi, szociológiai, nyelvtani, speci-

ális szakmai ismeretek széles körű alkalmazását igényli. A jogalkotó felelőssége egy 

olyan szabályozási környezet megteremtése, amely értékelhető szempontokat nyújt az 

ilyen típusú jogviták elbírálásához. Tekintettel arra, hogy minden érdekösszeütközés 

más és más alapokon nyugszik, ez a jogalkotói feladat rendkívüli nehézségű és kiemelt 

jelentőségűnek tekinthető. 

A gondolatok közlésének és a szólás szabadságát minden demokratikus társadalom 

kiemelten védendő értékként kezeli, ezért is jelent olyan nagy felelősséget megtalálni 

azokat az irányadó szempontokat, amelyek alkalmasak a sajtónyilvánosság és a szemé-

lyiségi jogok összeütközése következtében felmerülő értékválasztásra. A sajtónyilvá-

nosság által a személyiségi jogot sértő közlések tekintetében az évszázados fejlődés 

során már a modern jogrendszerekben kialakultak azok a következetes, a bírói gyakor-

lat jogfejlesztő értelmezéseit is magában foglaló elvi alapjai, amelyek alkalmasak az 

előzőekben vázolt konfliktus megoldására. Létezik egy olyan minimum, amely kijelöli 

a sajtó objektív felelősségét a valóság közlésének a kötelezettségéből eredően, és a sajtó 

által közvetített tartalom és a személyiségi jogok összeütközéséből eredő konfliktuso-

kat megfelelően fel tudja oldani. Ez a minimum pedig a jogalkalmazásban gyakran fel-

hívott felelős újságírás zsinórmértéke, amely lényegében a nyilvánosság félrevezetésé-

nek, tisztességtelen befolyásolásának, a tényektől függetlenül önkényesen alkotott, ki-

fejezésmódjában indokolatlanul bántó közlések tilalmával a tájékoztatáshoz való jog 

visszaélésszerű gyakorlását kívánja megakadályozni.1211 Napjainkban ez a mérce bár-

mely demokratikus állam bírói gyakorlatának alapvető elvi alapja. 

 

2. A közösségi média megjelenésének személyiségvédelmi problémái 

A jogtörténeti fejlődés során kialakuló következetes gyakorlatot azonban a közösségi 

média megjelenése egészen újszerű kihívások elé állította. A sajtónyilvánosság és a 

személyiségi jogok összeütközése során jelentkező konfliktusok elbírálásához szüksé-

ges érdek-összeütközések mérlegelése ugyanis elsődlegesen a felelős újságírás köve-

telménye alapján történik. A követelmény zsinórmértékként meghatározásának az in-

doka, hogy a sajtó munkatársai végzettségük, gyakorlatuk alapján tisztában vannak az 

 
1211 Ld. a magyarországi bírói gyakorlatból: Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.981/2016/6., Debreceni Ítélő-

tábla Pf.I.20.125/2018/4., Kúria Pfv.IV.20.912/2018/6. 
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újságírás törvényi és etikai követelményeivel, a szakmai önszabályozás megfelelően, 

konszenzus alapján tudja rendezni a sajtó, a média sajátosságaiból következően azokat 

az elvárásokat, amelyeket felelősségi mérceként meghatározni lehet. Kérdéses, hogy 

ugyanez a mérce alkalmazható-e azokan az esetekben, amikor a média tartalmát nem a 

professzionális szakmai szervezet határozza meg. Egészen más a szabályozás alapja 

ugyanis az olyan, a nyilvánossághoz jutott közlések esetében, ahol a közlést tevő nem 

a szakmai feladatai körében, de ahhoz hasonló hatást elérve teszi közzé az általa meg-

osztani kívánt információkat. Mint ahogy az Alkotmánybíróság a 165/2011. (XII. 20.) 

AB határozatban kifejtette: „az internet mint kommunikációs csatorna az emberi kom-

munikáció egyre változatosabb formáinak lehetőségét teremti meg, amely formák közül 

egyre több nyilvánvalóan nem sorolható be a tömegkommunikáció fogalmi körébe, így 

ezekre nem irányadók a sajtó szabályozásánál meghatározó szempontok. A magáncélú 

közlések, honlapok, blogok, közösségi portálok stb. nem kezelhetők együtt a tömegek 

tájékoztatását vagy szórakoztatását célzó internetes újságokkal, hírportálokkal.” 

A problémát alapvetően a közösségi médiában történt közlésekért a felületet mű-

ködtető szerv felelőssége okozza, különösen akkor, ha a jogsértő közlést tevő személye 

ismeretlen, elérhetetlen vagy vele szemben az igényérvényesítés nehézségekbe ütkö-

zik. Amikor a sajtó felelősségét állítják, a legtöbb esetben az igény elméletileg érvé-

nyesíthető lenne a közlést tevő személlyel – a riportalany, az újságíró, az informátor – 

szemben is. A sajtószervvel, a kiadóval szembeni igényérvényesítés azonban lényege-

sen hatékonyabban vezethet eredményre. A más személyek magatartásáért fennálló fe-

lelősséghez hasonlóan a jogsértésekért a sajtó helytállási kötelezettsége jól levezethető 

abból a magyarázatból, hogy a sajtó biztosította és ellenőrizhette az információk köz-

zétételére alkalmas felületet, felmérhette annak kockázatát, hogy az ellenőrizhetetlen 

körülmények mellett a jogsértő közlések jelenhetnek meg, módja lehetett a személyiség 

sérelmére vezető magatartások elhárítására. Ilyenkor a felelős újságírás követelménye, 

mint az elvárható magatartás a sajtóközleményekre vetített mércéje, kellő alapot adhat 

a felelősség mérlegelésére. Hasonlóan merülhet fel a nem hagyományos felületeket 

biztosító személyek felelőssége – csak itt hiányzik az évszázadok alatt kialakult szak-

mai mérce. Ezért kell a bírói gyakorlatnak a közösségi média új lehetőségei körében 

megfontolt és körültekintő válaszokat találnia. 

A közösség média felületét biztosító személynek a felelősségéhez a leginkább a 

kommentekért való felelősség hasonlít, amikor a tárhelyszolgáltató a közreműködése 

útján hozzáférhetővé vált, személyiségi jogot sértő tartalomért tartozik helytállni. Eb-

ben az esetben azt kell vizsgálni, hogy amikor a közvetítő szolgáltató tudomást szerzett 

a sérelemről, milyen lépéseket tett, eltávolította-e például a sértő tartalmat. Az elhatá-

rolásnak a nehézsége azonban jól látszik az Emberi Jogok Európai Bíróságának a jog-

értelmező tevékenységében.  

Az elhatárolási probléma elsősorban a felelősség zsinórmértékének a meghatáro-

zása és az objektív felelősség alapul hívása tekintetében jelentkezik. Ennek alapja az a 
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sajátos közelítés, amely az objektív és a szubjektív felelősség részéről megvalósul; az 

objektív felelősség szubjektivizálódik, a szubjektív felelősség objektivizálódik. Ennek 

gyakorlati alapja az, hogy a szubjektív felelősség mércéje, az elvárhatóság, maga is egy 

objektív társadalmi, és nem az adott személy szubjektumától függő elvárás; míg az ob-

jektív felelősség kimentési körében a mentesítő körülményre való ráhatás lehetőségének 

van jelentősége, amely abból ered, hogy a jogsértőnek mit kellett megtennie a negatív 

következmények elkerülése érdekében. Ezért van az, hogy noha a személyiségi jog meg-

sértésének felróhatóságtól független szankciói alkalmazásához elégséges a jogsértés 

megtörténte, magának a jogsértésnek a megvalósulását a jogalkalmazó gyakran köti a 

jogsértőtől elvárható magatartáshoz. Így követhető nyomon az EJEB és ennek alapján a 

nemzeti jogalkalmazók gyakorlatában a jó hírnév sérelme alóli tényleges kivétel, amely 

azon az alapon mentesíti a sajtószervet a valótlan tartalmú közlésekért való felelősség 

alól, hogy mindent megtett annak az érdekében, hogy az általa közölt tények megalapo-

zottságáról meggyőződjön – holott ez lényegében szubjektív felelősségi megközelítés.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a joggyakorlata a felróhatóságalapú felelős-

ségválasztást igazolta. Ennek fontos előzményeként a testület a Delfi AS v. Észtország 

ügyben hozott ítélete 2013-ban megállapította egy online hírportál felelősségét az ott 

közzétett jogsértő kommentekért. Az ítélet indokolása kiemelt fontosságot tulajdonított 

annak, hogy az internetes kommunikáció megnövelte a jogsértő magatartások lehető-

ségét, ezért a véleménynyilvánítás szabadsága mellett szem előtt kell tartani a szemé-

lyiségi jogok megsértése miatti hatékony jogorvoslatot. A differenciált és fokozatos 

szabályozás elvéből levezette az internetes média és nyomatatott sajtótermékek kiadói 

„kötelezettségei és felelősségei” közötti különbségeket a harmadik személyek által 

publikált tartalmak tekintetében. Az EJEB úgy találta, hogy egy professzionális hírpor-

tálnak ismernie kellett mind a jogszabályokat, mind pedig a releváns kapcsolódó eset-

jogot, ezekből pedig előrelátható volt számára mint internetes kiadónak, amely gazda-

sági alapon hírportált üzemeltet, hogy a nemzeti jog alapján az egyértelműen jogsértő 

kommentek miatt felelősség terhelheti. A szükségesség kérdésében pedig a sértő kom-

mentek tartalmának tulajdonított jelentőséget; annak, hogy azok jogsértő volta egyér-

telműen felismerhető volt. Ebből pedig azt vezette le, hogy mivel az internet alkalmas 

arra, hogy azon keresztül a nyilvánossághoz kontroll nélkül juttassanak el közléseket, 

ezért a hírportáloknak (internetes oldalak üzemeltetőinek) mindent meg kell tenni a 

súlyosan jogsértő közlések (gyűlölet- és erőszakkeltő beszédek) terjesztésének korlá-

tozása érdekében. Tanulságos volt a felelősség zsinórmértékének megállapítására al-

kalmas mérce indoka: a gyűlöletbeszéd lehetséges áldozatának sokkal korlátozottabb a 

lehetősége, hogy állandóan figyelemmel kísérje az egész internetet, mint egy profesz-

szionális hírportálnak arra, hogy megelőzze vagy gyorsan eltávolítsa az ilyen kommen-

teket saját oldaláról. 1212 

 
1212  Delfi AS v Észtország no. 64569/09, EJEB Nagykamara, 2015. június 16. 
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Ezzel szemben látszólag más irányú eredményre jutott az alapjogi teszt elvégzésének 

elkerülhetetlenségét kimondó, az EJEB a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete és az 

Index.hu Zrt. v. Magyarország ügyben hozott ítélete. Az EJEB ebben az ügyben is azt 

hangsúlyozta, hogy egy üzletszerűen működtetett online hírportál üzemeltetőjének har-

madik féltől származó tartalommal összefüggésben más kötelezettségei vannak, mint egy 

hagyományos lapkiadónak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgált ügy nem hason-

lítható a Delfi ügy esetéhez, mert nem gyűlöletbeszédről vagy erőszakra történő uszítás-

ról volt szó, a kifogásolt, egy cég ingatlanforgalmazási gyakorlatát kritizáló kommentek 

önmagukban nem minősültek egyértelműen jogsértő beszédnek. A Delfi döntésben fel-

állított kritériumokat olyan esetekben kell alkalmazni, amikor a hírportál az egyértelműen 

súlyosan jogsértő tartalmat nem távolítja el haladéktalanul. Az EJEB túlzónak ítélte a 

magyar bíróságok azon megállapítását, mely szerint az előzetes moderálás nélküli kom-

mentrendszert alkalmazó hírportálnak szükségszerűen tisztában kell lennie azzal, hogy 

ezek között lesz majd jogsértő tartalom is. Ezt a fajta objektív felelősségi mércét nem 

találta kellően arányosnak, különös tekintettel arra, hogy a bíróságok nem vették figye-

lembe azt a körülményt, hogy a sértett fél nem fordult a tartalomszolgáltatókhoz a jog-

sértő kommentek eltávolítását kérve, hanem egyből a bíróságon kezdeményezett pert. 

Az EJEB szerint bár a kommentek valóban offenzívek, sőt egyikük trágár volt, a stílus 

megválasztása azonban szorosan hozzátartozik a szólásszabadsághoz. A döntés lényege 

tehát az volt, hogy az internetes hírportálokat akkor terheli az azonnali eltávolítási köte-

lezettség, ha az oldalukon közzétett kommentek nyilvánvalóan jogsértőek.1213 

Az EJEB hivatkozott ítéleteiből az a következtetés vonható le, hogy az internetes ol-

dalak üzemeltetőinek a közlések személyiségi jogsértésekért fennálló felelőssége szem-

pontjából mindig el kell végezni a szükségességi-arányossági tesztet, és ezen belül elsőd-

legesen azt kell értékelni, hogy az üzemeltetőtől mi volt elvárható a jogsértés felismerése, 

kiküszöbölése tekintetében, másrészt figyelembe kell venni a jogsértés súlyát is.   

Az előzőekben vázolt iránymutató gyakorlat a közösségi médiában megvalósuló sze-

mélyiségi jogsértések elbírálásának fejlődési ívét is jól kijelöli: a nyilvánosságban a sze-

mélyiségi jogot sértő kijelentésekért a jogsértést elkövető személy önálló felelősséggel 

tartozik, ugyanakkor a nyilvánosságot biztosító felület kezelőjének is gondoskodnia kell 

az elvárható módon a személyiségi jogsértő közlések, magatartások elkerüléséről, ha ezt 

nem teszi, felelőssége a személyiségben okozott sérelmekért megállapítható. 

 

3. A svéd szabályozás alkotmányos alapjai 

Amikor egy tanulmány arra keres választ, hogy a közösségi média személyiségvédel-

met érintő tevékenységére hogyan tekint a jogalkotó és a jogalkalmazó, nem lehet el-

tekinteni az adott ország jogtörténeti fejlődésétől. Svédország az élen járt a digitális 

 
1213   Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülte és Index.hu v Magyarország, no. 22947/13, EJEB, 2016. 

február 2. 
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társadalom megjelenésében és fejlődésében, a közösségi média lehetőségeit az átlagos-

nál jobban használták fel már a 2000-es évek első évtizedében, mégsem jelent meg a 

jogalkotó szándékai szerint kifejezetten ezen a területen külön speciális szabályozás, 

hanem az új kihívások megoldását a svéd jogalkotás és jogalkalmazás elsődlegesen a 

történeti jogfejlődés által kialakított elvek kiterjesztő értelmezésében látta. Ezért a kö-

zösségi médiában megjelenő közlések korlátait az általános évszázados alkotmányos 

elvek alapján kívánta meghatározni, amelyet a későbbiekben kiegészített – analógia 

útján – a közösségi csatornák kezdetleges formáját, az elektronikusadatcsere-rend-

szert szabályozó speciális törvény alkalmazásának kiterjesztő bírói gyakorlata. A svéd 

megoldás sajátossága, hogy egyes alkotmányos értékeknek rendkívüli jelentőséget tulaj-

donít: a sajtószabadság ezek közé a kiemelt értékek közé tartozik. Az egyes szerzők által 

„médiajóléti államok”-nak is nevezett skandináv országok1214 közé tartozó Svédország-

ban az állam kiemelkedő feladata a szabályozás „annak biztosítása érdekében, hogy a 

véleménynyilvánítási szabadságot és a sajtószabadságot formálisan és a valóságban jog-

szabályok védjék és olyan információs és sajtórendszer fenntartása, amely sok és sokféle 

hangot képes befogadni”.1215 A közösségi média szabályozásának szükségszerűségét, a 

felmerülő problémák megoldásának speciális feladatait így elsődlegesen a sajtószabad-

ság ilyen mértékű kiemelt szerepén keresztül lehet vizsgálat tárgyává tenni. Amikor 

más jogosultságok ütköznek a sajtószabadsággal, tágabb értelemben a gondolatok köz-

lésének szabadságával, szinte minden esetben az előbbinek ad elsőbbséget a jogalkal-

mazó. Az alapjogi kollíziónak a feloldására a svéd bírói gyakorlatban általában nem al-

kalmasak a más országok alkotmánybírósági, bírósági gyakorlatai alapján kialakított 

szükségességi-arányossági tesztek. Ugyanakkor különösen az ország Európai Unióhoz 

csatlakozása után megfigyelhető egy bizonyos mértékű elmozdulás, amely nem elsősor-

ban a rádiót és a televíziót, hanem sokkal inkább az internetet érinti, de hatással van a 

sajtó, a média szerepének értékelésére is. Nem tud ugyanis eltekinteni a svéd jogalkotó 

sem attól a ténytől, hogy az internet által biztosított nyilvánosság a személyiségi jogi sé-

relmeket mintegy megsokszorozza, a magánszféra hagyományos kereteit túlfeszíti. 

Az ország jogrendszerének sajátosságait jól mutatja az alkotmányozás különleges 

megoldása. A svéd alkotmány négy pillérből épül fel: a „Regeringsformen” (kormány-

zat), „Tryckfrihetsförordningen” (a sajtószabadságról szóló törvény), „Yttrandef-

rihetslagen” (a véleménynyilvánítási szabadságról szóló törvény) és a „Sucessionsord-

ningen” (öröklési okmány). A felfogásuk szerint ezek szerves kapcsolatban állnak egy-

mással, nem elválaszthatók, az egyik feltételezi a másikat. A sajtószabadság és a véle-

ménynyilvánítási szabadság a hatalom kontrolljának alapvető értéke, a társadalom mű-

ködésének elválaszthatatlan alapja.  

 

 
1214   Syvertsen, 2014. 
1215   Gustaffson, 1980: 104. 



 

– 417 – 

4. A svéd sajtószabályozás 

A svéd társadalom különösen kiemelkedő eredménynek tartja a még 1766-ban létrejött, 

az alkotmány egyik pillérét képező sajtószabadságról szóló törvényt, ez tekinthető 

ugyanis a világ első, a sajtószabadságot és az információszabadságot szabályozó törvé-

nyének. A törvény eltörölte az összes nyomtatott kiadvány cenzúráját, beleértve a kül-

földről behozott kiadványokat is, de ide nem értve a tudományos és vallási témájú ki-

adványokat. Ezenkívül garantálta a kormányzati szervek által közhatalmi tevékenysé-

gük során előállított dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést. A sajtószabadság 

a svéd történeti megközelítés szerint magában foglalja nem csupán a lapalapítás és a 

gondolatok közlésének szabadságát, hanem a polgárok számára a nyilvános dokumen-

tumokhoz való hozzáférést is (így elsőként szabályozta a közérdekű adatok nyilvános-

ságát). 1809-ben a parlament új alkotmányt fogadott el, amely tartalmazta az 1766-os 

sajtótörvény fő alapelveit. A tudományos és vallási tárgyú közlemények speciális vé-

delmét 1810-ben megszüntették, majd 1812-ben bővítették a törvényt a szerkesztői fe-

lelősség elveivel és a lapalapítás jogi folyamatára vonatkozó különös szabályokkal. 

1949-ben a törvényt újrakodifikálták, fő alapelvei azonban továbbra is megegyeznek 

az eredeti előírásokkal.1216 

A svéd jogi megközelítés szerint a sajtószabadság minden svéd állampolgárnak azt 

a jogát jelenti, hogy írásbeli anyagot közigazgatási szerv előzetes akadályoztatása nél-

kül tegyen közzé. Hangsúlyozza, hogy a sajtóközlemény tartalma nem alapozhatja meg 

a büntetőjogi felelősséget abból az okból, mert a tartalom ellentétes a közrend meg-

óvása érdekében létrehozott törvényi rendelkezéssel. Fontosnak tartja a méltányos jog-

alkalmazás követelményének a megfogalmazását is, amikor a sajtótörvény kimondja, 

hogy a sajtószabadság megsértésével kapcsolatos jogvita elbírálása során azt kell fo-

lyamatosan szem előtt kell tartani, hogy a sajtószabadság alapvető fontosságú a társa-

dalom számára, és az értelmezés során nem a formai megjelenítést, hanem a közlés 

tartalmát kell alapul venni. Kétség esetén pedig a sajtószabadság érvényesülését kell 

figyelembe venni, így a felelősségre vonás szempontjából a közlést tevő számára mél-

tányos értelmezést kell alkalmazni. 

A sajtószabadságot általánosan meghatározó rendelkezésekkel szemben elfogadja a 

svéd jog az alkoholtartalmú italok vagy dohánytermékek reklámozásának korlátaira; az 

egészség vagy a környezet védelme érdekében bevezetett kereskedelmi reklám korlá-

tozására; a hitelintézeti tevékenységre vonatkozó, a magánszemélyek személyiségi jo-

gait sértő, hamis vagy félrevezető állításokat tartalmazó információk tilalmára; az in-

formációk megszerzésének módjával kapcsolatos büntetőjogi felelősségre vonatkozó 

külön törvényi szabályozást. 

 
1216  Freedom of the press Act of 1766, https://www.britannica.com/topic/Freedom-of-the-Press-Act-of-

1766 (2020. 04. 15.). 

https://www.britannica.com/topic/Freedom-of-the-Press-Act-of-1766
https://www.britannica.com/topic/Freedom-of-the-Press-Act-of-1766
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Különös jelentőséget tulajdonít a sajtótörvény a közérdekű dokumentumokhoz hoz-

záférésnek. Kimondja, hogy a közügyekkel kapcsolatos viták elősegítésének és az át-

fogó információk hozzáférhetőségének ösztönzése érdekében minden svéd állampolgár 

szabadon hozzáférhet a hivatalos dokumentumokhoz. A hozzáférés jogát csak megha-

tározott, más érdekek szükséges érvényesülése miatt lehet korlátozni – így a korlátozás 

alapja lehet az állam biztonsága vagy másik állammal, illetve egy nemzetközi szerve-

zettel fennálló kapcsolata; az állam pénzügyi politikája; a hatóságok ellenőrzési, fel-

ügyeleti tevékenysége; a bűncselekmények megelőzésének vagy üldözésének érdeke; 

a közintézmények gazdasági érdeke; a magánszemélyek személyes vagy gazdasági ér-

dekeinek védelme; az állati vagy növényi fajok megőrzése. A személyes adatok védel-

me tehát a (sajtó)nyilvánosság jogszerű korlátozásának alapja lehet.   

Ugyancsak a személyiség védelme jelenik meg a svéd sajtótörvényben kiemelt ér-

tékként szabályozott „anonimitáshoz” való jog szabályozásában. Ennek értelmében 

sem a sajtóközlemény szerzője, sem az informátor nem köteles a neve közzétételére. 

Nem kötelezhető a szerkesztő, a kiadó sem a szerző, az informátor nevének a közlésére, 

kivéve, ha az érintett személy hozzájárult személyazonosságának nyilvánosságra hoza-

talához; ha az általa tett közlésből a személyazonossága megállapítható; vagy ha sze-

mélye kifejezetten a sajtószabadság elleni jogsértéssel van összefüggésben, és az ügy-

ben eljáró bíróság észszerű indokot talál a személyazonosság felfedéséhez.  

 

5. A magánszféra védelme a svéd szabályozásban 

A másik olyan sajátosság, amely a „svéd modell” lényegi összetevője, a magánszféra, a 

személyes adatok védelmének körültekintő jogalkotói és jogalkalmazói megközelítése. 

Az alkotmány egyik pillére, a legterjedelmesebb „Regeringsformen” (kormányzat), 

nem csupán az államformát, a kormányzati szervek működését, hanem az emberi alap-

jogokat is tartalmazza: itt található a szólás-, az információhoz jutás, a gyülekezés-, a 

tiltakozás-, az egyesülés- és a vallásszabadság, a tulajdonhoz való jog, a vállalkozás 

szabadsága vagy a halálbüntetés tilalma. A 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítás 

szerint a 2. fejezet 6. cikke kimondja, hogy mindenkit védeni kell a nyilvánosságtól a 

személyes integritásának behatolása ellen, ha az ilyen behatolás az egyén jóváhagyása 

nélküli, és az egyén megfigyeléséből áll.1217 Mindebből megállapítható, hogy a sajtó-

szabadsághoz képest a svéd jogrendszer a magánszféra védelmét legalább olyan mér-

tékben lényegesnek tekinti. 

Svédország volt az első ország a világon, amely az online térben is védelem alá vonta 

a magánéletet, már az 1973-ban elfogadott adatvédelmi törvény által. A jogszabályok 

elsősorban az integritás védelmére és a személyes adatok kormányzati vagy magánfel-

használók hozzájárulás nélküli felhasználásának szabályozására összpontosítanak. Miu-

tán 1995-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, így a jogrendszer részévé tette az Európai 

 
1217 Regeringsformen (RF) 2: 6. 
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Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvét a személyes adatok feldolgozása vonatkozá-

sában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, majd az Európai 

Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelvét az elektronikus hírközlési ágazatban a sze-

mélyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hír-

közlési adatvédelmi irányelv). Ennek alapján először 1998-ban átfogóan módosította az 

1973-as adatvédelmi törvényt a személyes adatok, például személyi azonosító számok, 

egészségügyi nyilvántartások és hasonlók védelmére vonatkozóan,1218 majd 2003-ban 

megalkotta az – előbbihez képest speciális – elektronikus hírközlési törvényt, amely 

ebben az évben hatályba is lépett.1219 A svéd adatvédelmi jogszabályok egyik fő jelleg-

zetessége ugyanakkor, hogy elsődlegesen a személyes és érzékeny információk online 

mások általi felhasználását kívánják megelőzni, és más országok megoldásaival szem-

ben nem az egyének „online magánéletére”, „online névtelenségére” összpontosítanak. 

A személyes adatok közzétételének és felhasználásának általános alapelve az, hogy a 

felhasználónak először meg kell szereznie az érintett kifejezett hozzájárulását. A sze-

mélyes adatok kifejezett hozzájárulást igénylő felhasználásának engedélyezése bármi-

kor visszavonható. 

Kiemelkedő a magánszféra védelmét érintően az elektronikus hírközlési törvény, 

amely különösen az internet hozzáférésével, a méltányos felhasználással, a versennyel 

és az árképzéssel foglalkozik, tartalmazza azonban az integritás védelmével kapcsola-

tos szabályokat is. Megköveteli, hogy a személyes adatokat feldolgozó szolgáltató biz-

tosítsa ezen adatok védelmét.1220 A felhasználóval kapcsolatos adatokat nem lehet hosz-

szabb ideig megőrizni, mint amennyire szükség van a szolgáltatáshoz való hozzáférés-

hez, ezt követően minden azonosító információt meg kell szüntetni.1221  A szolgáltató-

nak tájékoztatnia kell a felhasználót, hogy milyen forgalmi információkat tárol, milyen 

célra és milyen időtartamra. 1222  

 

6. A médianyilvánosság svéd jogszabályi rendezésének jellemzői 

A rádió és televízió tartalmának szabadságát a véleménynyilvánítás szabadságáról 

szóló törvény biztosítja. Ez a törvény foglalja magában a műsorszórás általános elveit 

is. A média szervezeti és műszaki – a sajtószabadságot nem érintő – feltételeit külön 

törvény szabályozza. A televízió földfelszíni sugárzására és a közszolgálati rádióra vo-

natkozó engedélyek kiadása a svéd Kormány hatáskörébe tartozik. A műsorszolgáltatásra 

vonatkozó feltételeket a médiaszolgáltató előzetes vállalása alapozza meg. Az előzetes 

vállalás a sugárzásra jogosító időszakra vonatkozó szerződésben szerepel: jellemzően 

 
1218  Personuppgiftslagen (SFS 1998: 204). 
1219  Lag om elektronisk kommunikation “LEK” (SFS 2003: 389). 
1220  LEK ch. 6:3 §. 
1221  LEK ch. 6:5 §. 
1222  LEK ch. 6:5 §. 



 

– 420 – 

a hírszervezéssel, a gyermekeknek szóló műsorok készítésével, a hazai előállítású mű-

sorok közlésével kapcsolatban vállalnak kötelezettségeket. A médiaszolgáltató ezen fe-

lül köteles biztosítani az érintettekkel szembeni méltányos és elfogulatlan műsorkészí-

tés feltételeit. A svéd parlament hatáskörébe tartozik az engedélydíjak meghatározása 

és a közszolgálati műsorszolgáltatás finanszírozása.1223   

A továbbiakban részletesen bemutatandó, a 2010-ben hatályba lépett, a rádiózásról 

és televíziózásról szóló törvény már sokkal inkább koncentrál a nyilvánosságnak az 

emberi méltóságot, a magánszférát érintő veszélyeire, mert bár kiemelt értékként hatá-

rozza meg itt is a sajtószabadságot, lényegesen több olyan korlátot és tilalmat tartalmaz, 

amelynek közvetett és közvetlen alapja a személyiség védelme. Ebben a részben a svéd 

modell sokkal inkább hasonlít más európai országok megoldásaihoz, átveszi különösen 

a reklámozással kapcsolatos, a kereskedelmi kommunikáció elsődlegesen fogyasztóvé-

delmi alapú, az európai jogfejlődésben kialakult iránymutatásait, mind jobban koncent-

rál a védelemre szoruló érintettek jogaira és érdekeire. Abban is osztja az európai or-

szágok gyakorlatát, hogy elválik egymástól a közszolgálati és a kereskedelmi média 

szabályozása, előbbire többletkötelezettségeket telepítve.1224 

Érdemes a továbbiakban átfogóan bemutatni a svéd médiaszabályozás néhány ren-

delkezését, és azok – a jogalkalmazói és a jogirodalmi jogfejlesztő értelmezés által ala-

kított – gyakorlati következményeit. 

A műsorszolgáltatás tartalmával kapcsolatos alapvető jogalkotói üzenet, mely szerint 

biztosítani kell azt, hogy a műsor teljes egészében tükrözze a demokratikus alkotmány 

alapelveit, az emberek egyenjogúságát, az egyén szabadságát és méltóságát. Az elvi 

szintű kiemelésből megállapítható a médiának a sajtószabadság érvényesülésében be-

töltött kiemelt szerepe, de megállapítható a személyiségi jogok tiszteletben tartásának 

a kötelezettsége is.   

A közszolgálati média műsorkészítésével kapcsolatban az egyik legfontosabb köve-

telmény a pártatlanság biztosítása. Mint minden modern jogrendszer, a svéd médiajog 

is másképp közelít a tények és a vélemények közléséhez. A valótlan, megalapozatlan 

tényállításokkal szemben a sajtónak objektív felelőssége van, hiszen mindenkinek, le-

gyen közéleti szereplő vagy magánember, alapvető jogosultsága, hogy a társadalomban 

elfoglalt helyzetét olyan értékelések határozzák meg, amelyek valós tényeken alapul-

nak. A „hír szent, a vélemény szabad” alapkövetelményből az következik, hogy a sza-

bályozás kritikus pontja a véleménynyilvánítás korlátozása. Ezzel kapcsolatban egé-

szen más követelmények érvényesülnek a közszolgálati feladatokat ellátó, így az ob-

jektivitást szükségszerűen vezérfonalként képviselő médiaszolgáltatókkal szemben, 

 
1223  Media Legislation. https://medialandscapes.org/country/sweden/policies/media-legislation (2020. 04. 13.). 
1224 Radio-och tv-lag (SFS 2010: 696). 

https://medialandscapes.org/country/sweden/policies/media-legislation
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amely felelőssége lényegesen szigorúbb. Ezért határozza meg a svéd médiajog az ob-

jektivitás követelményét a közszolgálati műsorszolgáltatás alapvetéseként. Ezt lénye-

gében a következő három kötelezettség írja körül: 

• Egyrészt ha a műsorban meghatározott személy tevékenységével kapcsolatban 

értékelés, kritika hangzik el, úgy az érintett személynek lehetőséget kell biztosí-

tani arra, hogy a véleményre reagáljon, álláspontját közzétegye. 

• Másrészt azokban a műsorban tárgyalt témákban, ahol szakmai, közéleti, tudo-

mányos vita van, és a műsorszám ezt a vitát érinti, nem lehet az eltérő érveket 

elfogultan, egyoldalúan bemutatni, hanem pártatlanul ábrázolni kell mindkét ol-

dal álláspontját, ütköztetni kell az érveket és ellenérveket. 

• Harmadrészt a műsorsugárzó társaság képviselői nem vehetnek részt a vitatott 

kérdések bemutatásában, nem foglalhatnak állást a felvetett kérdésekben. A pár-

tatlanság követelménye azonban nem értelmezhető olyan szigorúan, amely ki-

zárná az értékelés, bírálat, kritika megjelenését. Egy adott témához a műsor vi-

szonyulhat kritikusan, az események kommentálása nem tilos, sőt a közszolgá-

latiság lényege éppen a viták elősegítése, az egyes szervezetek, társaságok tevé-

kenységének az ellenőrzése, a helytelen gyakorlatok felderítése, a közösség fi-

gyelmének felhívása. Ez a tevékenység azonban nem eredményezhet – a sajtó 

közszolgálati feladataihoz nem méltó – elfogultságot. Az elfogultság az objektív 

nézőpont hiánya, a vitához előítélettel közeledés, az érvek és ellenérvek ütköz-

tetésére való képtelenség. 

A közszolgálati média a pártatlanságot különös érzékenységgel biztosítja a politi-

kai pártokkal kapcsolatos közéleti vitákban. A fő kötelezettség, hogy a vitákat nem 

szabad elfogultan kezelni úgy, hogy csak az egyik párt álláspontja vagy nézetei domi-

náljanak. 

Ennek a követelménynek az alapján, ha az érintett párt tevékenységét súlyos kritika 

éri, akkor lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy védekezésüket előadják. Ez meg-

teremthető a vitaműsorba meghívásukkal, a párt nyilatkozatának a megtagadásával. 

Nem sérti az elfogulatlanság követelményét, ha az érintett párt nem kíván a vitaműsor-

ban részt venni, ennek ellenére a műsor közzétételre kerül úgy, hogy véleményét a le-

hetőségekhez képest rendelkezésre álló más módon teszik közzé. Megengedett egy 

adott műsorban a vitatott téma kizárólag az egyik nézőpontból való ábrázolása, ha ez a 

jellegzetesség a nézők számára egyértelmű. Ezt az egyoldalúságot azonban valamilyen 

módon ki kell egyenlíteni, amelynek megoldása egy másik, az ellenérdekű fél pozíció-

jából értékelt hasonló műsor közzététele. Az egyik programban közzétett elfogult je-

lentést kiegyenlítheti egy másik program az ellenkezőjéről beszámoló jelentése. A mű-

sorvezetők, a riporterek, a műsorszolgáltató képviselői az ilyen politikai vitákban nem 

tehetnek értékelő nyilatkozatokat, és nem foglalhatnak állást a vitatott kérdésekben – 

kivéve, ha azt a műsor jellege egyértelműen megkívánja (országos felmérések értéke-

lése), de ebben az esetben is lehetőséget kell adni az ellenkező vélemény közzétételére. 
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A svéd szabályozás tehát megteremtette a médianyilvánosság és a személyiségvé-

delem összefüggésében rendkívül kritikus terület, a válaszvélemény sajátos feltételeit. 

Az elfogultságon kívül mind a közszolgálati műsorszolgáltatókkal, mind a földi su-

gárzású kereskedelmi műsorszolgáltatókkal szemben megfogalmazott másik lényeges 

követelmény a pontosság. 

Ez a feltétel a megalapozott tényközlésekkel szembeni alapvető elváráshoz hasonlít. 

Jelentése, hogy a lényeges információknak pontosaknak kell lenniük, azok nem lehet-

nek félrevezetők, így például nem válogathatnak önkényesen az egyes tények között. 

A pontosság követelménye azonban – nem érintve a helyreigazítási kötelezettséget – a 

sajtó felelőssége szempontjából felróhatóságalapú: így ha a műsorszolgáltató a műsor 

közzététele előtt elvégezte az információk észszerű ellenőrzését, és utólag az így köz-

zétett tények mégis valótlannak minősülnek, a pontosság követelménye érvényesült, a 

felelősség alól a műsorszolgáltató kimentheti magát. 

Ugyancsak kiemelt a jelentősége – mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi szol-

gáltatókra vonatkozóan – a magánélet tiszteletben tartásának. 

Kritikus pontja minden jogrendszerben a közvélemény tájékoztatásához fűződő jo-

gának – amely a sajtó elsődleges feladata – és a magánszférához való személyiségi 

jognak az összeütközése. Ezt a svéd szabályozás, hasonlóan más országok megoldása-

ihoz, generálklauzulával oldja fel. Ennek értelmében az egyének magánéletét tisztelet-

ben kell tartani, kivéve, ha a közérdek másként rendelkezik. A magánérdek és a közér-

dek összeütközésének vizsgálata és a kollízió alapját képező érdekek közötti súlyozás 

a jogalkalmazás feladata. Így a bírói gyakorlat szerint a természetes személyek magán-

életének a védelme kiterjed a nevek felismerhető közzétételének a mellőzési kötelezett-

ségére is a bűncselekményekről vagy a bűncselekmények gyanújáról szóló jelentések-

ben.  A svéd médiaszabályozás is tartalmazza azt a modern jogrendszerekben kialakult 

minimumot, amely az érintett személyeknek biztosítja a válaszadás jogát a jogsértő 

közleményekkel szemben.  

A sajtó kötelezettsége a pontatlan, megalapozatlan tények helyreigazítása. A hely-

reigazítás iránti kérelmet a médiaszolgáltatónak haladéktalanul el kell bírálnia. Akkor 

tesz eleget a kérelemnek, ha a helyreigazító közlemény a támadott közleménnyel azo-

nos módon kerül közzétételre – ugyanabban a műsorban vagy azzal összefüggő műsor-

ban, azonos időszakban és úgy, hogy a közlés által ne veszítse el helyreigazító jellegét.  

Mind a kereskedelmi, mind a közszolgálati műsorszolgáltatók által közzétett műso-

rok tartalmát számos olyan közjogi korlátozás érinti, amelyek közvetve a személyiségi 

jogokat is kellően védik: A svéd médiaszabályozás a szolgáltatók óvatos és körülte-

kintő eljárását írja elő az erőszak, a szexualitás, a kábító hatású anyagok ábrázolása 

során. Függetlenül a kiskorúak védelmétől, az öncélú, indokolatlan megjelenítés az, 

amely a tartalmak szabadságának a korlátait jelenti. Az erőszak vagy pornográf képek 

részletes és élethű ábrázolását tartalmazó műsoroknak erre történő figyelmeztetést kell 

alkalmazniuk. Nem adhatók le ilyen tartalmú műsorok olyan idősávban, amikor fennáll 
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annak a jelentős veszélye, hogy a gyermekek láthatják azokat, kivéve, ha ez különleges 

okokból indokolt. Mindezen túl az egyes tartalmakkal kapcsolatos kifejezett tilalmak 

is találhatók: tilos a műsorokban a bűncselekményre felhívás, arra ösztönzés. 

A személyiségvédelem kiemelt esetköre, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a 

közösségi médiával szemben is érvényesül. Tilosak azok a közlések, amelyek egyér-

telműen sértőek valamely nem, bőrszín, nemzetiség, vallási vagy szexuális irányultság 

alapján az emberek csoportját érintően. A tilalom azonban nem feltétlen, mert a kiala-

kuló jogvitában a bírói gyakorlat különös figyelemmel értékeli az ábrázolás – nem túlzó 

– szatirikus, humoros jellegét. A műsorok tartalmának további korlátozását jelentik a 

kereskedelmi érdekek indokolatlan kiemelésével kapcsolatos tilalmak. 

Tilos a kereskedelmi érdekek indokolatlan támogatása vagy előmozdítása. Ez a ren-

delkezés elsődlegesen a burkolt és a tudatosan nem észlelhető reklám megakadályozá-

sát célozza. Azt jelenti, hogy a programok nem ösztönözhetik a termék vagy szolgálta-

tás nem megfelelő módon történő vásárlását vagy bérlését, vagy bármilyen módon nem 

reklámozhatják azt. A korlátozás alapja a semleges műsor és a reklám egyértelmű el-

határolása. Elsődlegesen ugyan fogyasztóvédelmi célja van, de közvetve a kereske-

delmi közlésekkel szembeni védelem folytán a magánszférához való személyiségi jo-

got is védi az a rendelkezés, amely tiltja a semleges információ látszatát képező reklám 

közzétételét. A tudatos megkülönböztetéshez hozzájárul az is, hogy a rádió- és televízió-

műsorok sugárzásai során a Svéd Műsorszóró Hatóság által jóváhagyott megjelölést 

kell használni, amelyet legalább sugárzott óránként, vagy ha ez nem lehetséges, a mű-

sorok között meg kell mutatni. 

Ezzel együtt a kereskedelmi érdek bizonyos mértékű előmozdítása elfogadható, ha 

azt informatív vagy szórakoztató érdekek motiválják. A svéd gyakorlat is elfogadja a 

termékelhelyezés és az önkéntelenül bújtatott reklám alkalmazását: nem minősül bur-

kolt reklámnak a termék a műsor jellegéhez igazodó indokolt mértékben megjelenése; 

míg az eseményekről tudósítás során nem kell a műsorból kiiktatni az esemény hely-

színén megjelenő reklámokat sem. 

A termékelhelyezés szabályait a törvény részletesen meghatározza. A termékmeg-

jelenítés filmekben, televíziós sorozatokban, sportműsorokban és könnyű szórakoztató 

programokban megengedett, feltéve, hogy a műsor nem elsősorban tizenkét év alatti 

gyermekeknek szól. Mindez azonban nem vezethet a kereskedelmi érdekek indokolat-

lan kiemeléséhez. Azt, hogy a műsorban termékmegjelenítés történik, a műsor elején 

és végén, valamint a közbenső reklámblokkok után kell bemutatni.   

Az általános reklámkorlátozások közvetve személyiségvédelmi célzatúak. Általá-

nos a modern jogrendszerek reklámszabályaiban, hogy meghatározott, általában nem 

vagy korlátozottan forgalmazható termékek – dohánytermékek, gyógyszerek, kábító 

hatású anyagok – reklámozását, meghatározott fogyasztói csoportok – gyermekek, idő-

sek, betegek – felé irányuló reklámokat korlátoznak, tiltanak, de nincsenek terjedelmi 
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korlátok az egyes reklámhordozókon. Az utóbbi alóli kivétel a médiaszolgáltatás, el-

sődlegesen a fogyasztó védelme érdekében azért, mert a rádió és televízió jellegzetes-

sége az objektív tájékoztatás és a kereskedelmi információ megkülönböztetésének a 

nehézsége. Ezért a svéd szabályozásban is alapvető követelmény a reklámok terjedelmi 

és közzétételi korlátozása. Minden reklám előtt és után külön jelölést kell alkalmazni, 

amely egyértelműen elválasztja a reklámokat a többi adástól. A televízióban ennek a 

jelölésnek audio- és videóformátumot egyaránt tartalmaznia kell. A rádióban történő 

reklámozás során a jelölésben a „reklám” szót szerepeltetni kell. Így megvalósítható a 

kereskedelmi kommunikációk tudatos kiszűrése, a műsorok befogadóinak tudatos dön-

tése, ezáltal a magánszféra határozottabb védelme.  

A közösségirádió-egyesületek kivételével a műsorszolgáltatók által közzétett adá-

sok tartalmazhatnak reklámot, azonban be kell tartaniuk a reklámok elhelyezésére, idő-

tartamára és aláírására vonatkozó szabályokat. A terjedelmi korlátok nem vonatkoznak 

az önreklámozás eseteire, tehát amikor a műsorszolgáltatók saját magukat, társcsator-

náikat vagy az általuk közzétett műsorokat hirdetik. Általános tilalom, hogy a reklámok 

nem szólhatnak tizenkét év alatti gyermekeknek, sőt közvetlenül az ilyen közönségnek 

szóló műsorok előtt vagy után reklám nem tehető közzé. Az alkohol és a dohány rek-

lámozása tilos. 

A reklámokat óránként legfeljebb tizenkét percig lehet sugározni. Minden egyes 

reklámblokknak legalább egy perc hosszúságúnak kell lennie.   

Az egyes műsorok általában megszakíthatók reklámokkal, ha a műsor jellemzői – 

így dramaturgiai, szerzői jogi szempontok – ezt nem zárják ki. Különös szabályok vo-

natkoznak a hírműsorokra, a játékfilmekre, a televízió saját gyártású filmjeire – a do-

kumentumfilmek kivételével –, amelyek reklámokkal megszakíthatók, de legalább har-

mincperces időszakonként. A tizenkét év alatti gyermekeknek szóló és a vallási műso-

rok reklámokkal nem szakíthatók meg.  

Mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi műsorszolgáltatások során megengedett 

a szponzori tevékenység, de csak szigorú korlátok mellett. A hírműsorokat, hírkom-

mentárokat nem lehet szponzorálni. A műsorokat nem szponzorálhatja olyan társaság, 

amely elsősorban alkoholt vagy dohányt gyárt vagy értékesít. Ha a gyógyszeripari tár-

saságok szponzorálnak műsorokat, akkor a szponzorálás nem eredményezheti közvetve 

sem a vényköteles gyógyszerek és gyógykezelések reklámozását. Arra, hogy az adott 

műsort szponzorálták, a műsor elején vagy végén jelezni kell, ennek során megjelenít-

hető a szponzor neve, logója, de nem jeleníthető meg reklámtartalmú üzenet. 

Különleges szabályok vonatkoznak a közösségirádió-egyesületekre, amelyek prog-

ramjai közérdekű eseményekről tájékoztatásra terjednek ki. A közösségirádió-egyesü-

letek nem tehetnek közzé reklámokat, műsorai nem szponzorálhatók.1225 

 
1225  Media requirements and regulations. https://www.mprt.se/en/broadcasting-radio-and-tv/require-

ments-and-regulations (2020. 04. 13.). 

https://www.mprt.se/en/broadcasting-radio-and-tv/requirements-and-regulations
https://www.mprt.se/en/broadcasting-radio-and-tv/requirements-and-regulations
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A svéd szabályozás vizsgálata során nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy létezik 

az úgynevezett „médiaombudsman” tisztsége, akinek a feladata foglalkozni azokkal a 

panaszokkal, amelyeket a sajtó, média, valamint a weboldalak és a közösségi média 

szerkesztői tartalmával kapcsolatban – így akár a személyiségi jogot sértő közléseket 

érintően – terjesztenek elő. A panaszt a személyes érintettség esetén a nyilvánosságra 

jutástól számított három hónapon belül kell benyújtani, és amennyiben a „médiaom-

budsman” úgy találja, hogy a panasz megalapozott lehet, az ügyet a svéd Médiatanács 

elé terjeszti. Ha pedig a Médiatanács a panaszban előadottakat alaposnak találja, köte-

lezheti a jogsértő fórumot megfelelő elégtétel biztosítására úgy, hogy a jogsértést meg-

állapító döntést az eredeti jogsértő közléssel azonos módon kell közzétenni. 1226 

 

7. A közösségi média különleges szabályozásának alapja: „a BBS törvény” 

Svédország jogtörténeti hagyományaiból következően elsődlegesen az alkotmányos 

alapelvek messzemenő érvényesülése alapján kívánja a jogalkalmazó a nyilvánosság 

előtt megjelenő, személyiségi jogot sértő közléseket megítélni. Ugyanakkor az átlagos-

nál hamarabb és szélesebb körben kialakuló internetes társadalom viszonylag korán 

felvetette a kifejezetten az online térben megjelenő kommunikáció legalább részleges 

jogszabályi rendezését. A svéd parlament már 1998-ban megkísérelte a közösségi mé-

dia és a szólásszabadság konfliktusának kihívásait kezelni az úgynevezett „BBS (Bul-

letin Board System) törvény” által.1227 

A „Bulletin Board System” az internet elterjedését megelőzően népszerű, mára 

azonban lényegében jelentőségét vesztett kizárólag szöveges jellegű, betárcsázás útján 

elérhető elektronikusadatcsere-rendszer volt, amelyben jellemzően egy meghatározott 

témában a felhasználók üzeneteket és állományokat cserélhettek egymással. A közös-

ségi média a jelenkorból visszatekintve ugyan kezdetleges, de a jogsértő tartalmak 

kontrolljának igényét felvető fórum személyiségvédelmi kihívásait kívánta kezelni az 

összetett, magánjogi és közjogi, sőt büntetőjogi elemeket is magában foglaló jogsza-

bály. Az alkalmazási köre kiterjedt a legtöbb internetes információt szolgáltató szol-

gáltatásra is, így a www. szolgáltatásokra, a Usenet News szerverekre. 

A törvényi szabályozás alapja volt, hogy az információk megosztását lehetővé tevő 

szolgáltatók bizonyos mértékig felelősek e szolgáltatások illegális tartalmáért, még ak-

kor is, ha ezeket az illegális tartalmakat a szolgáltatás felhasználói hozták létre, és ebből 

következően a szolgáltatót terheli meghatározott részben felelősség a nyilvánvalóan 

jogsértő cselekmények megakadályozása céljából, amely alapján bizonyos részben el-

lenőriznie kell az általa nyújtott szolgáltatás során megjelenő tartalmat is. Fontos kiin-

 
1226  About the media Ombudsman. https://medieombudsmannen.se/about-the-media-ombudsman/#  

(2020. 04. 15.). 
1227  BBS-lagen (SFS 1998: 112). 

https://medieombudsmannen.se/about-the-media-ombudsman/
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dulópontja volt a szabályozásnak, hogy a közlésekre alkalmazni kell a sajtószabadság-

ról, a véleménynyilvánítás szabadságáról szóló alkotmányos szabályokat. Nem valósít-

hatók meg olyan korlátozások, amelyek általában szembekerülnek az előző szabadság-

jogok érvényesülésével. A törvény kimondja, hogy az internetes szolgáltató a törvény 

szerint a felhasználók nyilvánvalóan jogsértő magatartásai megakadályozása érdeké-

ben „észszerű mértékben” köteles felügyelni a szolgáltatást. A felügyelet gyakorlati 

módját a törvény nem határozza meg, az mindig az adott körülményektől függ. A jog-

alkalmazás nem kívánja meg, hogy a szolgáltató folyamatosan ellenőrizzen minden, a 

szolgáltatás igénybevétele során továbbított minden egyes üzenetet, bizonyos ellenőr-

zésre azonban szükség van, ezért nem elfogadható, ha hosszabb ideig egyáltalán nem 

felügyelik a szolgáltatást. A kereskedelmi célú csatornákat rendszeresebben kell ellen-

őrizni, mint a magáncélú csatornákat. Ha az üzenetek száma olyan nagy, hogy túlságo-

san nehézkes mindegyik ellenőrzése, akkor elfogadható egy olyan fórum létrehozása, 

amelyhez a felhasználók panaszt tehetnek az illegális üzenetek létezéséről. Ha a fel-

használó nyilvánvalóan jogsértő üzenetet küld az elektronikus hirdetőtáblára, akkor a 

szolgáltatónak el kell távolítania az üzenetet, vagy más módon elérhetetlenné kell ten-

nie azt. A törvény kiemeli a nyilvánvalóan jogsértő közlések közül a büntető törvény-

könyvbe ütköző, az uszítás, a faji agitációról, a gyermekpornográfia és az erőszakos 

cselekményre buzdítás tilalmába ütköző, továbbá a szerzői jogokat egyértelműen sértő 

közléseket. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy csak a legsúlyosabb magatartásokat 

emeli ki a törvény, nem írja le ebben a körben például a rágalmazó közléseket. 

Annak érdekében, hogy a szolgáltató kiiktathassa ezeket a jogsértő magatartásokat, 

ellenőriznie kell a szolgáltatásban szereplő üzenet tartalmát. Ennek alapján, ha egy 

szolgáltatónak vannak olyan ügyfelei, akik zárt csoportokat használnak információcse-

rére, akkor a szolgáltató ellenőrizheti a zárt csoportokban elhangzó közléseket. Ezek a 

kötelezettségek azokra is vonatkoznak, akiket a szolgáltató megbízott a szolgáltatás 

felügyeletével.   

A törvény – sajátosan – büntetőjogi szankciók alkalmazását is meghatározza a bün-

tető törvénykönyvbe ütköző magatartásokhoz kapcsolódó, a törvényben szabályozott 

kötelezettségek megszegésére vonatkozóan, amelyek között szerepel a számítógépek 

és egyéb eszközök elidegenítése, ha erre további bűncselekmény megelőzése vagy más 

különleges okok miatt észszerű okokból szükség van. 

A „BBS törvény” alkalmazási körének kiterjesztése révén a mai napig meghatá-

rozza azokat a kereteket, amelyek a közösségi média személyiségi jogokat sértő közlé-

seivel szembeni fellépés minimum követelményeinek tekinthetők, azonban a meglévő 

szabályozáshoz keveset tesz hozzá, a konfliktusok feloldását elsődlegesen a jogalkal-

mazótól várja. 
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8. Jogesetek a svéd jogalkalmazás köréből 

A sajtószabadság és a személyiségi jogok – elsődlegesen a magánszférához való sze-

mélyiségi jog – összeütközése több jelentős társadalmi érdeklődést kiváltó bírósági ügy 

tárgya volt. Kiemelkedő ezekből az úgynevezett Ramsbro ügyben, ahol a Svéd Legfel-

sőbb Bíróság a személyes adatokhoz való jog és a közvélemény tájékoztatásához való 

jog összeütközésével szembesült. A bíróság úgy ítélte meg, hogy az Adatvédelmi Tör-

vény a sajtószabadság alóli kivételt megalapozó rendelkezése lehetővé teszi a nyilvá-

nosság számára érdekes olyan információk közzétételét, amelyeket nyilvános vita kez-

deményezésére vagy folytatására szántak, még akkor is, ha azt olyan módon tették meg, 

amely sérti a személy magánszféráját. Ugyanakkor úgy találta, hogy a kivétel nem vo-

natkozik a tisztán magánjellegű információkra, mert az ilyen adatok közlése nincs ösz-

szefüggésben a közvélemény tájékoztatásának elismert érdekével, hogy a tisztán ma-

gáninformációnak általában nincs ilyen újságírói célja, és a nagyközönség számára ke-

vés érdeklődésre számít.1228 

Különös figyelmet érdemelt az úgynevezett Bodil ügy. Ennek alapja az volt, hogy egy 

tanár a közösségi weboldalán információkat közölt munkatársairól. A közzétett informá-

ciók között szerepelt egy gondnok egészségi állapotára vonatkozó információ, aki boka-

törés miatt volt betegszabadságon. Az elsőfokú kerületi bíróság megállapította, hogy a 

tanár megsértette az érintett személyiségi jogát, mivel az érzékeny személyes adatokat 

előzetes jóváhagyás nélkül használta fel és továbbította a világhálón keresztül. Az eset a 

fellebbviteli bírósághoz került, amely az Európai Bíróság előzetes döntéshozatalát kez-

deményezte, amely arra irányult, hogy az interneten közzététel folytán az adatvédelemre 

vonatkozó irányelv többletkötelezettségeit alkalmazni kell-e. Az Európai Bíróság meg-

állapította, hogy nem került adattovábbítás harmadik országba pusztán azért, mert azokat 

online közzétették, ugyanakkor megállapította, hogy a nemzeti bíróságok feladata a kö-

zösség jogai és a személyiségi jogok közötti mérlegelés. A fellebbviteli nemzeti bíróság 

végül úgy foglalt állást, hogy a tanár a személyes adatokat engedély nélkül tette online 

közzé, és így megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat, a jogsér-

tés csekély mértékű volt, és szankció alkalmazása szükségtelen.1229  

 
1228  Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) Supreme Court, 2001, p. 409, summary in Vad är straffbart enligt per-

sonuppgiftslagen, en vägledning från datainspektionen för polis och åklagare (What is Sanctioned 

Under the Personal Data Act: A Guide from the Data Inspection Board for Police and Prosecutor), 

Datainspektionen, at 15 (Jan. 2011), http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-akla-

gare.pdf (2020. 04. 15.). 
1229   Rättsfall från Hovrätterna [RH] (Court of Appeals) 2004-04-07 51, https://lagen.nu/dom/rh/2004:51 

(2020. 04. 15.). 

http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-aklagare.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-aklagare.pdf
https://lagen.nu/dom/rh/2004:51
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A Legfelsőbb Bíróság a 2005-ös úgynevezett Lundsberg ügyben úgy határozott, 

hogy az iskola igazgatója által az alkalmazottak egészségi állapotának az iskola hon-

lapján történő közzététele az Adatvédelmi Törvény megsértését jelentette, amely pénz-

bírság szankció alkalmazását indokolta. 1230    

A Reco.se ügyben a kommentárokért való felelősséget vizsgálta a svéd Adatfelügye-

leti Testület. Az ügy egy olyan webhelyet érintett, ahol az olvasók megjegyzéseket tehet-

tek, és ennek keretében értékelhettek egyes vállalkozásokat. A testület megállapította, 

hogy a webhelyet működtető társaság feladata annak biztosítása, hogy a látogatók által a 

weboldalon közzétett összes információ megfeleljen a törvényi követelményeknek, fele-

lőssége biztosítani, hogy az észrevételek ne sértsék a személyiségi jogokat. A társaság 

szolgáltatást nyújtott és lehetősége volt személyes adatok törlésére, szerkesztésére, 

megváltoztatására vagy blokkolására, ezért felelőssége megállapítható.1231 

Fontos tanulságokat rejtett magában a Hitta.se ügy, ahol a svéd adatvédelmi testület 

a Google Mapshez hasonló webhely esetében nem találta jogellenesnek az ábrázolt 

földrajzi területen épületek és épületen kívüli személygépkocsik képeinek megjeleníté-

sét, mert a sajtószabadság alóli kivétel ebben az esetben a közösség tájékozódáshoz 

való érdekei alapján megállapítható volt.1232 

Az előző, a gondolatok a közösségi térben kifejezésének korlátait általában meg-

határozó jogeseteken túl az figyelhető meg, hogy a közösségi médiában megvaló-

sult személyiségi jogot sértő közlésekkel szemben a svéd jogalkalmazó a „BBS tör-

vény” kiterjesztő alkalmazásával a szankciók megállapíthatóságát elsődlegesen a 

„gyűlöletbeszédnek” minősíthető kijelentések alapján tartja indokoltnak. Így széles 

körű érdeklődést váltott ki az Eskilstuna Kerületi Bíróság döntése, amelyben a 

Facebook-csoport adminisztrátorát sújtotta felfüggesztett szabadságvesztéssel és 

pénzbírsággal azért, mert elhanyagolta a rasszista megjegyzések – a bíróság nyolc 

ilyen megjegyzést talált megállapíthatónak – törlését a Facebook-csoportjában. Az el-

járás alá vont adminisztrátor védekezése az volt, hogy a bejegyzéseket nem látta. 

Ezzel szemben a bíróság a lefolytatott bizonyítás alapján úgy találta, hogy a bejegy-

zések tartalmát megismerte, azonban passzív maradt és súlyos gondatlanságot va-

lósított meg azáltal, hogy nem törölte azokat. Az ítélet kifejezetten a „BBS tör-

vény”-re hivatkozott azzal, hogy egy ilyen közösségi fórumot biztosító személy fe-

lelős lehet más felhasználók által írtakért is. Bár a törvény akkor jött létre, amikor 

a Facebook még nem létezett, de a bíróság úgy döntött, hogy a közösségi média oldala 

 
1230   Summary in Datainspektionen, supra note 62, at 18–19. 
1231   Datainspektionen, Diarienr 1288–2009, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998: 204) – ang. 

omdömen i en interaktiv tjänst på Internet, Jan. 11, 2010, http://www.datainspektionen.se/Docu-

ments/beslut/2010-01-12-rejtingsajt.pdf. (2020. 04. 15.). 
1232 Dnr 274-2001, summary in Datainspektionen, supra note 62, at 14. 

http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2010-01-12-rejtingsajt.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2010-01-12-rejtingsajt.pdf
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ugyanazon jogszabályok alá tartozik – ezáltal vált egy olyan határozattá, amely meg-

felelő jogi precedenst teremthetett a svéd jogalkalmazásban.  1233 

 

Összegzés 

A svéd szabályozás rövid áttekintése alapján tanulságokat megfogalmazni csak részle-

gesen lehet. A sajtónyilvánosság, a médianyilvánosság olyan kiemelt alapvető értékek, 

amelyek a gondolatok, a vélemény kifejezése szabadságának elválaszthatatlan részét 

képezik, védelmük minden demokratikus államnak vitathatatlan kötelezettsége. A ha-

gyományos megközelítésben a sajtószabadság „természetes ellenfele” az előzetes vagy 

utólagos cenzúra – mára természetszerűen minden modern jogrendszer megteremtette 

a cenzúra elleni fellépés minimális jogszabályi feltételeit. A sajtószabadság azonban 

egy új „riválisra” talált akkor, amikor a nyilvánosság hagyományos formái mellett a 

technikai fejlődés következtében új, a magánszféra sérelmére minden eddiginél jobban 

alkalmas terek jelentkeztek – először a rádió és a televízió, utóbb az internet, majd 

pedig annak fejlődése során kialakult közösségi terek olyan mértékben tehették védte-

lenné a magánszemélyeket a technikai feltételekkel rendelkező felületekkel – akár a 

sajtóval – szemben, hogy arra a jogalkotónak és a jogalkalmazónak új válaszokat kellett 

találnia. Bármilyen, ezt a konfliktust rendezni kívánó szabályozás azonban beleütközött 

abba a problémába, hogy a sajtószabadság és a magánszféra (illetve más személyiségi 

jogok) összeütközése során az érdekek között különbséget tenni csak az eset összes 

körülményeinek gondos figyelembevételét magában foglaló bírói – az alkotmánybíró-

sági normaértelmezésen alapuló – mérlegelés során lehet. A jogalkalmazás jogfejlesztő 

értelmezése viszont mindig is függött a társadalmi érzékenységtől: nem ritkán attól füg-

gően alakult érezhetően az egyik vagy a másik irányban a gyakorlat, hogy felmerültek-

e olyan jelentős, a társadalom széles rétegeinek az érdeklődését kiváltó ügyek, amelyek 

alapos szakmai viták alapján képesek voltak az alapjogi kollízió szempontjainak a be-

folyásolására. A jogviták megoldásához a bírói gyakorlat a leginkább a polgári jog ál-

talános rendező elveire tudott támaszkodni, ezért találta meg az érdek-összeütközések 

során való mérlegeléskor a felelős újságírás irányadó elvét. A hagyományos média fe-

lelősségének megalapozása során támaszkodni lehet a szakmai elvárásokra, hiszen a 

médiatartalom meghatározása olyan személyek feladata, akiknek képzettségük, tapasz-

talatuk okán tisztában kell lenniük a sajtóval, médiával szemben támasztott jogszabályi, 

önszabályozó és társadalmi követelményekkel. A közösségi média tartalmát azonban a 

közösség tagjai alakítják, akik nem szakmai tevékenységük körében végzik az infor-

mációk megosztását. Ebből a jogalkalmazói értelmezés fejlődése azt látszik levezetni, 

 
1233  Landmark case: Swedish court fines man for not deleting hate speech on Facebook. https://www. 

thelocal.se/20190626/landmark-case-swedish-court-fines-man-for-not-deleting-hate-speech-from-

facebook-group (2020. 04. 15.). 

https://www.thelocal.se/20190626/landmark-case-swedish-court-fines-man-for-not-deleting-hate-speech-from-facebook-group
https://www.thelocal.se/20190626/landmark-case-swedish-court-fines-man-for-not-deleting-hate-speech-from-facebook-group
https://www.thelocal.se/20190626/landmark-case-swedish-court-fines-man-for-not-deleting-hate-speech-from-facebook-group
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hogy a felelős újságírás elvén alapuló zsinórmérték értelemszerű alkalmazása szüksé-

ges, csak még általánosabb elvárhatósági mérce szerint. A szubjektív és az objektív 

felelősségi formák egymáshoz közeledése figyelhető meg: ennek során a felelősség 

alapja – különösen akkor, amikor a jogsértő tevékenységre felületet biztosító eszkö-

zök bárki számára hozzáférhetők – egy általánosan elvárható társadalmi cselekvési 

minta. Ez az objektivizált elvárhatósági mérce lehet a közösségi médiában megvalósuló 

személyiségi jogsértésekből eredő jogviták során a sajtószabadság és a megsértett sze-

mélyiségi jogok összeütközése feloldásának az alapja is. A szabályozás lehetőségei kor-

látozottabbak, mivel nem mellőzhető valamennyi egyedi ügyben a szükségességi-ará-

nyossági teszt elvégzése, ennek során a jogsértés súlyának, a jogsértőtől elvárható maga-

tartásnak, a sérelem következményeinek az összevetése. Összességében tehát a jogalko-

tónak csak a rendkívül széles generálklauzula-szabályozásra van lehetősége. Ilyen gene-

rálklauzula-szabályozás Svédországban az internet elterjedése előtt rendkívül népszerű 

elektronikusadatcsere-rendszer kihívásait rendezni kívánó, alkalmazási köre folytán 

azonban a közösségi média modern formáira is irányadó „BBS törvény”. Az érdek-ösz-

szeütközésekből eredő konfliktusok elbírálásán keresztül a sajtónyilvánosság és a szemé-

lyiségi jogok, ezen belül is elsődlegesen a magánélethez való személyiségi jog viszonyá-

nak a gyakorlati értelmezése a jogalkalmazás jogfejlesztő tevékenységének a feladata.  

A jogalkalmazói gyakorlat értékelése annyiban jelent visszacsatolást a jogalkotó 

számára, hogy amennyiben azt észleli, hogy az alapjogi kollízió feloldása nem kívána-

tosan az egyik vagy a másik irányban mozdult el, akkor azt a következtetést kell levon-

nia, hogy a legújabb korszak – elsődlegesen a digitális térben jelentkező – fejlődése 

olyan új problémákat vet fel, amelyek a hagyományos megközelítéssel nem kezelhetők, 

és ebben az esetben szükségessé válhat a speciális területekre vonatkozó – hangsúlyo-

zottan generálklauzula jellegű – többletszabályok bevezetése. Az egyes országok kul-

turális, történelmi hagyományai ugyan eltérhetnek, de a társadalmi és szakmai viták 

tapasztalatai kellő tanulsággal szolgálhatnak más országok jogalkotói és jogalkalmazói 

számára is. A különböző jogrendszerek jellemző jogalkalmazási problémáival és gya-

korlói értelmezésével foglalkozó kutatások ezért az esetleges szabályozási célok meg-

fogalmazásában is segítséget jelenthetnek. Ezt kívánta elősegíteni – kifejezetten vita-

indító szándékkal, az optimális megoldások keresésének céljából – ez a tanulmány is. 
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Finnország 

 

A közösségi média szabályozása Finnországban 

 

Ződi Zsolt* 

 

 

Finnország az internethasználat, és az egyéb információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások területén kifejezetten fejlett országnak számít. Az ország földrajzi adott-

ságai miatt is (relatíve nagy területen kevés ember él), az internethasználat intenzív, az 

internetpenetráció 90% felett van, és a finn kormány 2010 óta alapjognak tekinti a széles 

sávú internethez történő hozzáférést.1234 

A tágabb kontextus megértéséhez azt is fontos tudni, hogy a hagyományos sajtó 

helyzete Finnországban szintén erős. A nyomtatott sajtónak Finnországban még mindig 

relatíve sok előfizetője van, és nagy az iránta megnyilvánuló bizalom is.1235 Egy 2017-

es felmérés szerint a finnek 64%-a olvas nyomtatott újságot naponta, vagy csaknem 

mindennap, szemben például a magyar 22%-kal.1236 Ezen felül a finnek különös becs-

ben tartják a sajtószabadságot, és szokásosan megemlítik, hogy az első ilyen irányú 

királyi rendelet már 1766-ban megszületett. Ezt azután különböző cenzúraszabályok 

váltották ugyan fel, de még az orosz uralom alatti időkre tehető az első sajtószabadság-

törvény is, amely 1919-ben lépett hatályba. A 2003-as média-szólásszabadság törvé-

nyig ez a jogszabály szabályozta a sajtó helyzetét.1237 Finnország a Reporters without 

Frontiers listáján hosszú ideig az első helyen állt, jelenleg a második.1238 

A közösségimédia-felületek használata – hasonlóan a világ más országaihoz a 2010-

es években dinamikusan bővült, a teljes lakosságon belüli 45%-ról 2018-ra 67%-ra 

emelkedett. 

A rendszeresen közösségi médiát használók 17%-a napi több, mint egy órát tölt el 

a közösségi oldalakon. Meglepő, de a legutolsó mérések szerint a legtöbben Finnor-

szágban nem a Facebookot, illetve ennek üzenetküldő alkalmazását, hanem a Whatsapp 

üzenetküldő alkalmazását használják.1239 

 
*  Ződi Zsolt: tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 
1234  BBC, 2020. 
1235  Statista 2019. 
1236  Statista 2017. 
1237  Neuvonen et al. 2018: 61. 
1238  Neuvonen et al. 2018: 63, RSF – Reporters without Frontiers. 
1239  Statista, 2019. 
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1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

1.1. A jogi környezet változásának, fejlődésének bemutatása 

Finnország jogrendszere az ún. skandináv, vagy „nordikus” jogcsalád része, amelyet 

szokásosan úgy jellemeznek, hogy egyfajta átmenetet, vagy keveréket képvisel a kon-

tinentális („civiljogi”) és a common law jogrendszerek között.1240 

A skandináv jogrendszerek hasonlóságának több oka van. Ezek közt a legfontosabb 

a közös múlt, és a térség svéd dominanciája, valamint a nyelvek hasonlósága, – éppen 

a finn nyelv jelenti ezalól az egyetlen kivételt, de Finnországban is a svéd a második 

hivatalos nyelv. A svéd gyökerű közös nyelvek a jogászok közt is megkönnyítették az 

interakciót, és az egyes skandináv országok közt a jogi megoldások átvétele igen gya-

kori volt, és ma is az. Ez a politikai és állami struktúrákban is létrehozott egy határozott 

hasonlóságot, sőt konvergenciát. A skandináv országok a jóléti államok mintapéldá-

nyai, magas adókkal, az államba vetett magas bizalommal, és kiterjedt szociális támo-

gatási rendszerrel. Ennek kissé ellentmond, de ettől függetlenül igaz, hogy ezzel együtt 

ezek az országok bizonyos területeken erős liberális hagyományokkal rendelkeznek, és 

elkötelezettek a szabadpiac elvei mellett. A skandináv kultúrában mélyen gyökerező 

tolerancia a jogrendszer különböző megoldásaiban és a később ismertetett „puha” jogi 

eszközökben, kampányokban is jól tükröződik. 

A hasonló jogrendszerek alapja az, hogy történetileg a római jog nem játszott jelen-

tős szerepet a skandináv országokban, recepcióról nem beszélhetünk, és ennek látvá-

nyos megnyilvánulása, hogy egyik országban sincsenek nagy, átfogó (magánjogi) kó-

dexek, és nem is terveznek ilyeneket bevezetni. A magánjog egyes területeit ezért külön 

jogszabályok szabályozzák. Ugyanakkor az egyes magánjogi jogterületeket, eltérően a 

common law rendszerektől a törvényi jog dominálja, így nem beszélhetünk abban az 

értelemben precedensjogról, hogy lennének olyan jogterületek, amelyek szabályanyaga 

kizárólag, vagy nagyobb részt precedensekbe lenne zárva. Témánk szempontjából en-

nek annyiban van jelentősége, hogy a közösségi média magánjogi felelősségi kérdései 

nagyobbrészt a többször módosított 412/1974-es kártérítési törvényben találhatóak. 

A finn magánjog tehát az egyes magánjogi intézményeket, jogterületeket szabá-

lyozó törvényekből áll. Ezek közül a legfontosabbak a következők:  

• Az áruk adásvételéről szóló törvény (355/1978), 

• A szerződésekről szóló törvény (228/1929), 

• Az ajándékozási ígéretekről szóló törvény (625/1947), 

• Váltótörvény (622/1947), 

• Kártérítési jogi törvény (412/1974), 

• Ingatlantörvény (540/1990), 

• Közös tulajdonról szóló törvény (180/1958), 

 
1240  Bernitz, 2007: 16. 
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• Üzleti zálogtörvény (634/1984), 

• Földbérleti törvény (258/1966), 

• Lakásbérleti törvény (481/1995), 

• Társasági törvény (389/1988), 

• Korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény (624/2006), 

• Versenytörvény (948/2011), 

• Tisztességtelen üzleti gyakorlatokról szóló törvény (1061/1978), 

• Fogyasztóvédelmi törvény (38/1978). 

 

A felsoroltakon kívül még több tucatnyi, szűkebb területet szabályozó norma is létezik, 

pl. az egyes speciális kártérítési alakzatokra, vagy a különböző egyéb társasági for-

mákra. A felsorolt jogszabályokra az jellemző, hogy, – hasonlóan a common law jog-

rendszerek „statute”-jaihoz – általában elég rövidek, és igen konkrét rendelkezéseket 

tartalmaznak, absztrakciós szintjük alacsony. A hozzájuk tartozó elveket, magasabb 

absztrakciós szintű megfigyeléseket a „doktrína” azaz a dogmatikai jogtudomány dol-

gozza ki.1241 

A jogtudomány dolgozta ki azt a rendszert is, amely a finn magánjogot szisztemati-

zálja. Ez a rendszer nem sokban különbözik a kontinentális jogi hagyomány rendsze-

rétől, és a magánjogot két nagy részre bontja: általános és különös magánjogra. Előbbin 

belül az elmélet megkülönböztet személyi jogot, vagyonjogot, (amely a tulajdonjogból, 

a kötelmi jogból és a szellemi tulajdon jogából áll), valamint családjogot és öröklési 

jogot. Utóbbin („különös magánjog”) belül a kereskedelmi jogot, a munkajogot és a 

környezetjogot (!) különbözteti meg.1242 

A büntetőjog területén inkább a kontinentális megoldások dominálnak. Finnország-

nak van büntetőkódexe, (a többször módosított 39/1889 törvény), de az eljárási kérdé-

sek több törvényben találhatók (689/1997 Büntetőeljárási törvény, 805/2011 Nyomo-

zási törvény, 770/1993 Büntető nyilvántartási törvény). 

Ami a közjogi-közigazgatási joganyagot illeti, ennek bennünket érdeklő részének, 

(távközlési és internetjog, közvetítő szolgáltatók felelőssége, 917/2014 Információs 

társadalom törvény, adatvédelem – 523/1999 Személyes adatokról szóló törvény, 

759/2004 A magánszféra védelméről szóló törvény a munka világában) nagyobbrészt 

EU-jogi alapjai vannak. Persze ez nem zárja ki, hogy sajátosan finn kezdeményezések 

és jogi megoldások is vannak a területen, mint például a szólásszabadság gyakorlásáról 

szóló törvény a tömegmédiában (460/2003), az alkoholtörvény (1143/1994), vagy a 

blaszfémiát büntetni rendelő Btk. cikk (39/1889 törvény 17. fejezet 10. cikk). 

 

 
1241  Juuitilainen, 2013: 157. 
1242  Juuitilainen, 2013: 163. 
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1.2. A közösségi média szabályozási rendszere és keretei, az általános és a sajátos 
szabályozási területek bemutatása 

A közösségi médiára vonatkozó szabályozás, hasonlóan Európa és a világ legtöbb or-

szágához a közösségi média felfutása előtt keletkezett, ezért nem kifejezetten a közös-

ségi médiára modellezett szabályokból áll. A finn szabályozás abban is hasonlít Európa 

többi államának szabályaihoz, hogy két alappillére van, a külső, (EU-s és ET) szabá-

lyozási környezet és a belső szabályok. 

A szabályozási környezet külső oldala nagyobbrészt az EU vonatkozó szabályait 

jelenti. Finnország 1995 óta tagja az EU-nak, így az EU joga közvetlen és közvetett 

hatást egyaránt gyakorol az itt vizsgált jogterületre. Témánk szempontjából elsősorban 

az E-ker irányelvnek, ([2000/31/EK] közvetítő szolgáltatók felelőssége), az adatvé-

delmi jognak, – jelenleg a GDPR-nak (2016/679 személyes adatok kezelése a közös-

ségi hálózatokon) – és az audiovizuális és médiaszolgáltatásokról szóló1243 irányelvnek 

van relevanciája, utóbbinak csak 2018-tól kezdődően, amikortól a videómegosztó szol-

gáltatások (amelyek alá a közösségi média egy része is besorolható) is az irányelv ha-

tálya alá kerültek.  

A második releváns nemzetközi vonatkozás a téma szempontjából az, hogy Finnor-

szág természetesen részese az Emberi Jogok Európai Egyezményének, így elsősorban 

az egyezmény 8. és 10. cikkéhez kapcsolódó jogeseteknek lehet relevanciája a közös-

ségi média tekintetében. Utóbbihoz Finnországban kifejezetten sok eset kötődik, – bár 

ezeknek az eseteknek a nagy része a hagyományos média által generált problémát tag-

lal, illetve kisebbik részben az internet által felvetett jogeseteket jelent. Ennek ellenére 

ezeknek az eseteknek, – elsősorban a nyilvános térben történő megszólalások, és a köz-

hivatalt viselők bírálhatósága szempontjából van jelentősége. Így erről később részle-

tesebben lesz szó. 

A belső szabályozás alkotmányjogi/közjogi, magánjogi és büntetőjogi szabályo-

zásra osztható fel.  

A közjogi szabályozás alapja a finn alkotmány (731/1999), amely 12. cikkében a szó-

lásszabadságot és az információkhoz történő hozzáférés szabadságát is garantálja.1244  

A téma alkotmányjogilag és médiajogilag is releváns vonatkozásait A szólásszabadság 

gyakorlásáról a tömegmédiában (460/2003) című jogszabály szabályozza. A közjogi 

részhez sorolhatjuk az E-ker törvényt (újra) implementáló információs társadalomról 

szóló 917/2014 törvényt1245, és az új AVMS irányelvet, amely a közösségi média bizo-

nyos részeit videomegosztó-szolgáltatónak minősíti, és kötelezettségeket ró rájuk.  

 
1243  AVMS – 2018/1808 irányelvvel módosított 2010/13/EU. 
1244  Korpisaari, 2014. 
1245  Tietosuojavaltuutettu v Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy. https://eur-lex.europa.eu/ 

legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0073 (2020. 05. 02.). 



 

– 437 – 

A büntetőjogi szabályozás néhány, az online térben is releváns bűncselekményt ölel 

fel, amelyet a többször (legutóbb ezen a területen 2015-ben) módosított 39/1889-es 

Büntető törvénykönyv tartalmaz.  

A magánjogi szabályozást a 412/1974-es kártérítési törvény szabályozza, amely a 

nem vagyoni jellegű károkról is rendelkezik. 

 

2. A nyilvánosság értelmezése, a véleménynyilvánítás és szólásszabadság közjogi 

(alkotmányos) valamint a személyiségi jogok magánjogi metszetében 

A finn alkotmány szólásszabadságra vonatkozó rendelkezésének szövege az alábbi:  

„Mindenkinek joga van a szólásszabadsághoz. A szólásszabadság magában foglalja az 

információk, vélemények és más kommunikáció kifejezésének, terjesztésének és befo-

gadásának szabadságát, mások akadályoztatása nélkül. A szólásszabadság gyakorlásá-

val kapcsolatos részletes rendelkezéseket törvény tartalmazza. A képi programokkal 

kapcsolatos olyan korlátozásokat, amelyek a kiskorúak védelméhez szükségesek, tör-

vény tartalmazhatja.” A megfogalmazás Neuvonen et al. (60) szerint az Emberi Jogok 

Konvenciójának 10. cikkére hasonlít a legjobban.  

Ahogy fentebb említettük, a közösségi médiát szabályozó legfontosabb jogforrás a 

2003-as törvény A szólásszabadság gyakorlásáról a tömegmédiában (460/2003), 

amely az 1919-es sajtószabadságról szóló törvényt váltotta fel. 

A törvény a nyilvánosság fogalmát igen tágan határozza meg, „üzenetet fogadók 

szabadon meghatározott csoportjaként”. Így a jogszabály egyaránt vonatkozik a pro-

fesszionális nagy, és az egészen kicsi magánkiadókra is. Riku Neuvonen et al. alapján 

a finn szabályozás szerint bárki lehet újságíró, aki kifejezetten közlési, publikációs cél-

lal gyűjt adatokat.  

Ezt támasztja alá a törvény 3. cikke is, amely szerint, „amennyiben egy magánsze-

mély weboldalt tart fenn egy elektronikus kommunikációs hálózaton, a törvény 12, 14, 

16, 18, 19, 22 és 24 cikkelyei vonatkoznak rá”. A törvény ezen részei természetesen 

érintik a közösségi médiát is, hiszen a közösségi médiában a személyes oldal webol-

dalnak tekinthető. Mivel ez a témánk szempontjából legfontosabb jogforrás, ennek tar-

talmát itt részletesen is ismertetjük. 

A 12. cikk a A közzétett üzenet tartalmáért való felelősség címet viselő negyedik 

fejezet első cikke, és valójában mentesíti a média tartalmát előállító, illetve szerkesztő 

újságírókat és magánszemélyeket azon bűncselekmények alól, amelyeket a tartalom ha-

tására, következményeként követtek el (offence arising from the contents of a message). 

A 14. cikk, amely a magánjogi felelősségről szól, azonban éppen ellenkezőleg, azt 

rögzíti, hogy „(a) 412/1974-es Kártérítési törvény rendelkezései vonatkoznak azoknak az 

eseteknek a felelősségi és kártérítési vonatkozásaira, ahol sérülés vagy vagyoni hátrány 

keletkezett egy olyan üzenet tartalma folytán, amelyet a nyilvánossághoz közvetítettek”. 
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A két rendelkezés összeolvasásából az következik, hogy míg a médiavállalkozások 

esetén az okozott kárért a médiacég és nem az újságíró felel, a weboldalt fenntartó ma-

gánszemélyek esetén, mivel e kettő nem válik el, a magánszemélyt fogja terhelni a kár-

térítési felelősség is. 

A második bekezdésben a nem magánszemély kiadók és médiacégek felelősségét 

rögzíti a jogszabály. Eszerint „(a) kiadó és az elektronikus médiavállalat (broadcaster) 

abban az esetben is felelős az (1) bekezdésben körülírt sérülésért és a vagyoni hátrány-

ért, ha a sérülést vagy a vagyoni hátrányt a Kártérítési törvény 3. fejezet 1. cikkében 

említett személytől eltérő személy okozta”. (A kártérítési törvény ezen rendelkezése a 

munkáltató mögöttes felelősségét rögzíti a munkavállalóért, illetve olyan „független 

vállalkozóért”, akinek a megbízó állandó jellegű megbízást ad, és „a munka jellege és 

körülményei” hasonlóvá teszik a munkavállalóhoz.) Röviden tehát, a médiavállalatok 

felelősek a független státuszban, megbízási szerződéssel náluk dolgozó újságírók és 

szerkesztők által okozott vagyoni és nem vagyon jellegű károkért is.  

A 16. cikk felhatalmazza a kiadókat és a médiavállalatokat, (és természetesen a ma-

gánszemély közlőket is), hogy titokban tarthassák a forrásaikat.  

A 18. cikk a Hálózati üzenetek továbbításának beszüntetésére vonatkozó intézkedés 

címet viseli. Eszerint az ügyész, a nyomozó hatóság, vagy a sérelmet szenvedett fél 

kérelmére a bíróság elrendelheti a kiadó, a médiacég, vagy a „továbbítást végző háló-

zat, szerverüzemeltető, vagy más hasonló eszköz fenntartója” (azaz a közösségimédia-

platform) számára, hogy szüntesse be a nyilvános üzenet terjesztését, ha nyilvánvaló 

az üzenet tartalmából, hogy az bűncselekményt valósít meg. Az üggyel a bíróságnak 

soron kívül kell foglalkoznia, és hacsak az ügy sürgőssége nem kíván mást, a bíróság a 

letiltás címzettjének lehetőséget kell adjon az állaspontja kifejtésére. Az üzenet továb-

bításának beszüntetése ezen jogszabályhely alapján csak három hónapig tart, kivéve, 

ha büntetőügy, vagy kártérítési ügy nem lesz belőle.  

A 19. cikk bírósági illetékességi kérdéseket szabályoz.  

A 24. cikk a hálózati üzenetek elkobzásáról és megsemmisítéséről szól. Eszerint el-

kobozni és megsemmisíteni azokban az esetekben lehet üzeneteket, amelyeket a bün-

tetőeljárási törvény szabályoz. Mutatis mutandis a megsemmisítés vonatkozik az elekt-

ronikus hálózat útján továbbított üzenetekre is: amennyiben a bíróság ezt jogellenesnek 

találja.  

A közösségi média szabályozásának másik jogforrása az információs társadalomról 

szóló törvény.1246 Ez a törvény, amely hat korábbi jogszabályt gyúrt össze egy jogsza-

bállyá, (a magyar jogszabályi környezethez képest az elektronikus hírközlésről szóló tör-

vényt, az információbiztonságról szóló törvényt, az internetes domainnevek jelenleg Ma-

gyarországon önszabályozáson alapuló rendszerét, az E-ker törvényt, és a médiatörvény 

 
1246  Tietoyhteiskuntakaari, 917/2014 – Neuvonen et al. 2018: 70. 
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bizonyos – főként a televíziós tartalomszabályozásra vonatkozó részeit). 22. fejezete fog-

lalkozik az „információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal”, az EU vonatkozó 

E-ker irányelvével egyező tartalommal. Ennek lényege, hogy a közvetítő szolgáltatók 

nem felelősek a felületükön megjelenő tartalmakért, csak azért, hogy amennyiben meg-

felelő értesítést kapnak a jogellenes tartalomról, akkor azt megfelelő időn belül eltávolít-

sák. Az üzenetet a bíróság határozatára haladéktalanul el kell távolítani. 

„Az ügyész, vagy a nyomozást vezető személy, vagy azon fél kérésére, akit az ügy 

érint a bíróság kötelezheti a 184. cikkben említett információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtót hogy szüntesse meg a hozzáférést az általa tárolt információhoz, ha 

az információ egyértelműen olyan jellegű, hogy annak további hozzáférhetővé tétele a 

nyilvánosság számára büntetendő, vagy magánjogi felelősséget alapjául szolgálhat. A bí-

róság az eljárásban sürgősséggel jár el. A kérelmet nem lehet elbírálni a szolgáltatás, vagy 

a tartalom nyújtójának meghallgatása nélkül, kivéve ha a meghallgatást nem lehet olyan 

gyorsasággal lebonyolítani, ahogy az ügy sürgőssége indokolná.”1247 

A 189. cikk szerint a szerzői és szomszédos jogok jogosultjai közvetlenül is fordul-

hatnak a közvetítő szolgáltató felé a jogellenesen nyilvánosságra hozott (felhasználó 

jogaikat sértő) tartalom miatt. 

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

(hírek, álhírek, kommentek stb.) 

3.1. Képmás, jó hírnév, becsület, emberi méltóság, magánélet védelme 

A védelem legalapvetőbb szintje Finnországban is a Büntető Törvénykönyv, és ezen 

belül is ennek 24. fejezete, amely A magánélet, köznyugalom és személyes jóhírnév 

elleni bűncselekmények címet viseli. Itt a 8. cikkben található a magánszférát sértő in-

formáció terjesztése bűncselekmény. Ennek szövege szerint „(a)ki jogellenesen (1) a 

tömegmédián (2) más módon, de sokak számára hozzáférhetően információt, vádat, 

vagy olyan képet terjeszt amely alkalmas arra, hogy a személynek szenvedést, vagy 

kárt okozzon, vagy e személyt megsérti, a magánszférát sértő információ terjesztése 

bűncselekménye miatt pénzbüntetéssel büntetendő”. 

A 8. cikk (2) bekezdése a közszereplőkkel mint kivétellel foglalkozik: „(i)nformá-

ció, vád, vagy kép terjesztése politikai, üzleti, közhivatalt viselő, közéleti állásban te-

vékenykedő, vagy hasonló helyzetben levő személyek magánéletéről nem minősül a 

magánszférát sértő információ terjesztése bűncselekményének, ha befolyásolhatja e 

személy magatartásának megítélését a kérdéses pozícióban, és szükséges ahhoz, hogy 

a társadalom számára fontos ügyekkel foglalkozni lehessen.” 

 
1247  Információs társadalomról szóló törvény 185. sz. cikk. 
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A (3) bekezdés az arányok kérdésében tartalmaz kissé dodonai zsinórmértéket.  

„A megjelenítés módja, a használt kifejezések a társadalom számára fontos ügyek meg-

ítélése során akkor nem valósítják meg a magánszférát sértő információ terjesztése bűn-

cselekményét, ha azok megjelenésének módja, ennek tartalmát, harmadik személyek 

jogait, és minden körülményt figyelembe véve egyértelműen nem haladják meg az el-

fogadható mértéket.” 

A 9. cikk a klasszikus rágalmazás bűncselekményét tartalmazza. Eszerint „(a)z a 

személy, aki (1) aki hamis információt, vagy hamis vádat terjeszt egy másik személy-

ről, amely képes kárt, vagy szenvedést okozni ennek a személynek, vagy e személyt 

megsérti, (2) becsmérli a másik személyt az (1) bekezdésen kívüli bármilyen más mó-

don, rágalmazás bűncselekményét követi el, és pénzbírsággal kell súlytani”. 

A klasszikusnak mondható, és kifejezetten az online szólásra modellezett bűncse-

lekményeken kívül a civilizált világ más országaihoz hasonlóan, egy sor olyan bűncse-

lekmény is ismert a finn jogban, amely a közösségi médiában is elkövethető. Lénye-

gében minden olyan bűncselekmény esetén erről van szó, amit szóval, és/vagy képek, 

illetve mozgóképek felmutatásával el lehet követni. (Ezeknek a bűncselekményeknek 

a listájáról, az állam elleni cselekményektől a tiltott jelképek használatán keresztül egé-

szen az izgatásig és rémhírterjesztésig érdemes a német Netwerkdurchsetzungsgezetz 

igen alapos felsorolásából tájékozódni, erre külön nem térünk itt ki.) 

Említést érdemel ugyanakkor két körülmény. Először is, a közvetítő szolgáltatók 

értesítés-eltávolítási eljárásával kapcsolatban a finn információs társadalom törvény ki-

fejezetten nevesít négy olyan bűncselekményt, amelyek esetén a tárhelyszolgáltató, 

(így a közösségi médiaszolgáltató is), csak akkor mentesül a felelősség alól, ha haté-

kony intézkedéseket tesz az információ eltávolítására. Ezek a bűncselekmények: az 

„Etnikai izgatás”, és a „Minősített etnikai izgatás” bűncselekményeit, (11. fejezet, 10., 

és 10a. cikkek), valamint a „Durva erőszakot ábrázoló képek terjesztése”, illetve „Por-

nográf képek terjesztése” [17. fejezet 18. és 18(a). cikkek]. 

Az etnikai izgatás bűncselekményét olyan tartalom, vagy vélemény nyilvánosságra 

hozatalával lehet elkövetni, amelyben egy társadalmi csoportot megfélemlítésének, meg-

aláznak, vagy bántalmaznak „faji, bőrszín, születési státusz, nemzeti vagy etnikai eredet, 

vallás vagy hit, szexuális orientáció vagy fogyatékosság vagy más hasonló alapon”.  

A minősített eset felhívást tartalmaz „genocídiumra, vagy genocídium előkészületére, 

emberiesség elleni, vagy minősített emberiesség elleni bűncselekményre, háborús, vagy 

minősített háborús bűncselekményre, emberölésre, vagy halált okozó terrorista cselek-

ményre, vagy olyan súlyos erőszakra, amely egyértelműen veszélyezteti a közrendet és a 

biztonságot”. 

A durva erőszakot ábrázoló képek terjesztése olyan esetben állapítható meg, ha va-

laki olyan brutális erőszakot ábrázoló képeket vagy mozgóképet terjeszt, ajánl fel meg-

vételre, amelynek nincsen egyébként hír-, vagy művészi értéke. A pornográf felvétel 
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terjesztésének bűncselekménye csak gyermekek, erőszakos pornográf felvételek és 

bestialitás (állatokkal történő szexuális aktus) esetén valósul meg. 

A másik érdekes és speciálisan finn körülmény az, hogy a finn büntetőjog büntetni 

rendeli a vallás-, vagy szentséggyalázást, a blaszfémiát, „A vallás szentségének megsér-

tése” bűncselekmény néven. Eszerint: „(a)ki (1) nyilvánosan becsmérli Istent, vagy tá-

madó célzattal nyilvánosan becsmérli, vagy megszentségteleníti azt, amit egyéként egy, 

az Egyházakról szóló 267/1922-es számú törvény szerinti egyház, vagy vallási közösség 

szentnek tart (2) zajkeltéssel, vagy más megfélemlítő módon megzavarja az istentisztele-

tet, egyházi szertartást, vagy más vallásos szertartást, illetve temetést, a vallás szentségé-

nek megsértésének bűncselekménye miatt pénzbüntetésre, vagy hat hónapig terjedő bör-

tönbüntetésre büntetendő”. A Btk. ezen szakaszát egyébként „használták” is egy neve-

zetes ügyben, a Jussi Hala-allo finn (szélső)jobboldali politikus elleni büntetőügyben. 

A politikus blogjában, (tehát nem a közösségi médiában), az iszlámot gyalázó kijelenté-

seket tett, amelynek nyomán végül 500 eurónyi büntetésre ítélték.1248 

Ahogy azt fentebb jeleztük, Finnországban nincsen egységes polgári törvénykönyv, 

így a személyiséggel összefüggő károkat a kártérítési törvény szabályozza. (412/1974) 

Ennek 1. cikke kimondja, hogy „(a)z a személy, aki szándékosan, vagy gondatlanul sé-

relmet, vagy kárt okoz egy másik személynek, felelős a kárért, kivéve, ha ez a törvény 

mást nem állapít meg”. Az 5. fejezet 2. cikke megkülönböztet testi és személyes kárt, és 

ennek keretében az orvosi költségeket, egyéb, a sérelemmel összefüggésben keletkezett 

költségeket, a kieső jövedelmet, a „fájdalom és szenvedés” (pain and suffering) költsé-

geit, valamint a maradandó fogyatékosság és sérülés költségeit rendeli megtéríteni. 

 

3.2. Adatvédelem és titokvédelem. Ezen belül kitérve az adatmenedzselés piacára, 
az internet profilalkotási rendszerére, a felhasználó adatok rendszerezésére. 

Finnországban az adatvédelem a GDPR-on alapszik, és mindazok a problémák, ame-

lyeket általában emlegetni szoktak a közösségi média és az adatvédelem összefüggésé-

ben, itt is érvényesek. Ezek közül néhány, csak illusztrációként. Az informált személy 

hozzájárulása a közösségimédia-hálózatokon nagyon nehezen kivitelezhető, hiszen 

nem lehet pontosan tudni, hogy a hálózatok milyen adatpontokat gyűjtenek, és ez az 

adatvédelmi szabályzataikból sem tűnik ki egyértelműen Az adatpontok felhasználása 

részben vagy teljesen automatikusan történik, amelyről az érintettnek nem, vagy alig 

van információja. Nem világos például a newsfeed (hírfolyam) összeállításának logi-

kája, a hirdetések célzásához használt algoritmusok, súlyozások, logikák, az, hogy van-e 

és milyen profil tárolva a felhasználóról. Továbbá nem, vagy alig lehet ezeket a beállí-

tásokat befolyásolni, lényegében csak az opt-out lehetőségével lehet élni, vagy az illető 

közösségimédia-felület használatának abbahagyásával. Az adathordozhatóság a nép-

szerű közösségimédia-felületeken lényegében illuzórikus, hiszen olyan mennyiségű és 

 
1248  Äystö, 2017: 330. 
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bonyolultsági fokú adatról van szó, amelyet szinte lehetetlen átvinni egyik helyről a 

másikra. És így tovább. 

A finn adatvédelmi ombudsman explicite nem lépett fel eddig a közösségi médiák 

ellen, tehát szemben más európai országokkal sem bírságolásra, sem kötelezésre nem 

került sor eddig. A legutolsó információk, és egy május 7-ére keltezett sajtóhír szerint 

a helyettes adatvédelmi ombudsman négy határozatban kötelezte a Google-t, hogy ma-

gánszemélyekre vonatkozó keresési eredményeket távolítson el a találati listáról. Két 

esetben korábban különböző bűncselekmények miatt elítélt személyekről volt szó, egy 

esetben egy vádemelésről szóló információról, (ahol később az illetőt felmentették), a 

negyedik esetben pedig korában egy humánerőforrás-osztályon dolgozó tisztviselő 

munkáltatója nevében tett nyilatkozatáról állapította meg, hogy az sérti a jó hírnevét. 

Kilenc eljárás folyt az ombudsman előtt, amelyből öt esetén nem látta indokoltnak a 

kötelezés kibocsátását. A döntések nyilvánvalóan a GDPR elfeledtetéshez való jogról 

szóló rendelkezésén alapszanak. 

 

4. Közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

A közéleti szereplők védelmével kapcsolatban a finn bíróságok egyértelműen tolódnak 

az erősebb magánéletvédelmi érvek és megfontolások felől a sajtó- és szólásszabadság 

preferálása felé, és ez az eltolódás nagyrészt az EJEB ilyen irányú ítéleteinek köszönhető.  

A Ruusunen v Finland ügyben például Susan Ruusunen, aki a 2000-es évek végén 

néhány hónapig az akkor már elvált Mati Vanhanen miniszterelnök barátnője volt, ké-

sőbb az élményeiről könyvet írt, amelyben intim részleteket is megosztott kettejük kap-

csolatáról. A hölgy és kiadója ellen büntetőeljárás indult magántitok megsértése miatt, 

(vö. fentebb 3.1. pont) az ügyészség pedig a könyv visszavonását is indítványozta, és a 

forgalmazását hamarosan be is szüntették. A finn elsőfokú bíróság nem adott igazat az 

ügyészségnek. Azzal érvelt, hogy bár a könyv csakugyan tartalmaz magánéleti részle-

teket, de mivel a kormányfő egyébként is nagy kedvvel osztott meg a magánéletéről és 

magántereiről korábban információkat, illetve a könyv a kormányfőt nem sértő, leala-

csonyító módon, sőt épp ellenkezőleg kifejezetten előnyös színben mutatja be, ezek a 

többletinformációk is hozzájárultak a közvélemény tájékoztatásához. Az ügyészség fel-

lebbezése nyomán a fellebbviteli bíróság az ítéletet megváltoztatta, majd a finn legfel-

sőbb bíróság – jóval szűkebb körben ugyan, csak a szexuális életre, és a miniszterelnök 

gyermekeire történő utalásokat jogellenesnek minősítve, de – helybenhagyta ezt. Az ügy 

az EJEB elé került, amely szinte minden pontban osztotta a finn elsőfokú bíróságok 

érvelését, és azt hangsúlyozta, hogy „bár a könyv hangsúlya a kérelmező magánéletén 

volt, mindazonáltal tartalmazott közérdeklődésre számot tartó elemeket”. 

A finn helyzet azért különleges a közszereplők vonatkozásában, mert a finn bíróságok 

egyértelműen a közszereplők védelmére helyezték a hangsúlyt egészen addig, amíg, lé-

nyegében az EJEB hatására a bíróság fokozatosan el nem tolta őket abba az irányba, hogy 
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erősebben érvényesítsék a szólásszabadság szempontjait. A probléma nem (csak) azzal 

volt, hogy Finnország szemmel láthatóan inkább a magánélet tiszteletére helyezte a hang-

súlyt, hanem két másik tényezővel is. Először is, az EJEB több ítéletben megállapította, 

hogy a finn bíróságok egyszerűen nem végzik megfelelően el az „érdekmérlegelési lec-

két”. Sokkal komolyabban fontolóra kell venni mindkét oldal érveit, hangsúlyozta az 

EJEB több alkalommal.1249 Másodszor, az EJEB szintén többször hangsúlyozta, hogy a 

finn bíróságok nem indokolják meg, nem támasztják elég érvvel alá az ítéleteiket. (Ez a 

figyelmeztetés a magyar bíróságok számára is fontos lehet.) 

Mindkét hiányosság (a nem kellő mélységű érdekmérlegelés, és a nem kellően gon-

dos indokolás) esetén szem előtt kell tartani azt a hat szempontot, amelyet az EJEB a 

Von Hannover II/Axel Springer ügyben dolgozott ki: 1. mennyire közérdekű vitához 

történik a hozzászólás, 2. mennyire ismert a személy, és mi a tárgya a tudósításnak, 3. 

milyen volt a vitában álló személyek megelőző viselkedése, 4. milyen az információ 

megszerzésének módja és mekkora az igazságtartalma, 5. milyen a publikáció tartalma 

és formája, és melyek a következményei, 6. az alkalmazott szankciók (jogkövetkezmé-

nyek) súlyossága milyen. 

A két fentebbi probléma még gyakran súlyosabb egy harmadik formai miatt, még-

pedig azért, mert a helyi bíróságok nem ismerik és nem is hivatkozzák explicite a stras-

bourgi gyakorlatot, legfeljebb csak olyan formában, hogy „az EJEB állandó gyakorlata 

szerint”, amely messze nem elegendő egy érvelés alátámasztásához. 

 

5. A jogsérelemkért való felelősségi kérdések 

Ahogy az a fentebbiekből kiderült, a közösségi médiában posztolt jogsértő tartalmakkal 

kapcsolatban büntetőjogi, sajátos sajtójogi, közvetítő szolgáltatói (mindkettő közigaz-

gatási), és magánjogi felelősség képzelhető el. A büntetőjogi felelősség esetén a bün-

tetési tételek a tipikus bűncselekmények esetén a legritkább esetben súlyosabbak a 

pénzbüntetésnél. 

A sajtójogi felelősség kérdését fentebb szintén taglaltuk, ez a törvény egyébként visz-

szautal a Btk.-ra és a kártérítési törvényre, tehát nem saját felelősségi alakzatot tartalmaz, 

hanem az újságíró, illetve a szerkesztőség közötti felelősségtelepítés kérdéseit rendezi, 

amelynek magánszemély „médiavállalkozás” kapcsán egyébként nincsen jelentősége. 

A közvetítőszolgáltatói felelősség klasszikus, értesítés-eltávolítási jellegű, az E-ker 

irányelvben található szabályok szerinti. A közvetítő szolgáltatók felelősségét egyéb-

ként az információs társadalomról szóló 2014-es törvény 182–184. cikkei tartalmazzák, 

A felelősség alóli kivétel az adatátviteli és hálózati szolgáltatásoknál/gyorsítótár szol-

gáltatásoknál/tárhelyszolgáltatóknál cím alatt. Szokás szerint a közösségi média a leg-

közelebb a tárhelyszolgáltatáshoz esik. 

 
1249  Pl. a Karhuvaara and Iltalehti és a Selistö v Finland ügyekben. – Neuvonen et al. 2018: 71. 
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Eszerint: „Ha egy információs társadalommal összefüggő szolgáltatás része a fel-

használó (tartalomszolgáltató) tartalmainak saját rendelkezései szerinti tárolása, a szol-

gáltatás nyújtója nem felelős a felhasználó által  tárolt, vagy továbbított információért 

tartalmáért, ha eredményesen eltávolítja azt a következő esetekben:  

(1) ha tudomást szerez olyan bírósági végzésről, amely kimondja szerzői, vagy 

szomszédos jogok megsértését a 191. cikkben írt kérelem alapján, 

(2) más módon tudomást szerez arról a tényről, hogy a tárolt információ egyértelműen 

beleütközik a Büntető Törvénykönyv 11. fejezet 10. és 10a. cikkeibe, (etnikai izgatás, 

illetve etnikai izgatás minősített esete), illetve a 17. fejezet 18. és 18a. cikkeiben definiált 

bűncselekményeket valósítja meg (»Durva erőszakot ábrázoló képek terjesztése« illetve 

»Pornográf képek terjesztése« – tényállásukat ld. fentebb.)” (184. cikk) 

 

6. A jogérvényesítés eljárási kérdései, intézményei és útjai 

A finn rendszer nem tér el az Európa legtöbb országában ismert igényérvényesítési 

rendszertől: a jogsértést egyrészt közvetlenül lehet a tárhelyszolgáltatónál az E-ker 

irányelv szerinti értesítés-eltávolítási eljárás keretében jelezni és kérni a jogsértő tarta-

lom eltávolítását.1250 

Másrészt a büntetőügyekben az ügyészség és a bíróság, polgári ügyekben a bíróság 

az igényérvényesítési fórum. Az adatvédelmi ombudsman – ahogy jeleztem –, adatvé-

delmi ügyekben lehet kompetens, de nincsen tudomásunk róla, hogy a közösségi mé-

diával kapcsolatban fellépett volna eddig. A finn médiahatóság, amelyet 2019. január 

1-jétől összevontak a közlekedésfelügyeleti hatósággal, szemmel láthatóan nem foglal-

kozik a közösségi média ügyeivel. 

 

7. Bírósági ítélkezési gyakorlat 

Finnországot 1990 és 2017 között 28 alkalommal perelték be az EJEB előtt az Egyez-

mény 10. cikkelyének (szólásszabadság) megsértése miatt, ebből 20 esetben a Bíróság 

megállapította a jogsértést, ami különös kontrasztban van a Riporterek határok nélkül 

listájának korábban említett világelső helyezésével.1251 Az esetek döntő részben az új-

ságírók közszereplőkkel kapcsolatos jogai, a jó hírnév sérelme és a magánélethez való 

jog megsértése körül forogtak, e három jog egyensúlyát taglalták, akárcsak más sajtó-

szabadsággal kapcsolatos esetek.  

Ennél is jóval izgalmasabb, és már az internetet, illetve az adatbázisok világát érintő 

ügy a Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, (C73/07) ügy, amelyben egy 

újságkiadó egy elektronikus adatbázist hozott létre amely 1,2 millió ember jövedelmi 

 
1250  Az eltávolítást az ügyész is kezdeményezheti, információs társadalomról szóló tv. 185. cikk, ld. 

fentebb, 2. pont. 
1251  Neuvonen et al. 2018: 63. 
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adatait tartalmazta és CD-ROM-on, valamint SMS-szolgáltatás keretében egyedileg le-

hetett adatokat lekérdezni belőle. És, bár a jövedelmi adatok egyértelműen személyes 

adatnak minősülnek, a kiadó a finn adatvédelmi törvény, (amely az akkor hatályos ’95-

ös EU adatvédelmi irányelvén alapult) azon rendelkezésére hivatkozott, amely szerint 

„újságírói, művészeti, vagy irodalmi kifejezés” céljából lehetséges a személyes adatok 

kezelése. A finn bíróságok nem osztották azt az álláspontot, hogy egy SMS-ben lekér-

dezhető adatbázis, amely személyes adatokat tartalmaz „újságírás” volna, és a stras-

bourgi bíróság egyetértett ezzel az állásponttal, ezzel egyben megvonva az újságírás, 

de a közadatok nyilvánosságának is a határait.  

 

8. Egyéb államspecifikus szabályozás és megoldások 

8.1. Erős média-önszabályozás 

A finn helyzet több ok miatt is sajátos. Először is Finnországban a világtendenciától kicsit 

eltérően még mindig igen erősek a nyomtatott lapok. Másodszor, ahogy azt már korábban 

említettük a sajtószabadság-indexekben Finnország nagyon előkelő helyen – egyes inde-

xekben az első helyen – szerepel. A média erős helyzetével van összefüggésben, hogy a 

finn sajtó szabályozásában nagyon erős szerepe van az önszabályozásnak. A Tömegmé-

dia Tanács kulcsszerepet tölt be ebben az önszabályozásban. A Tanács, amelynek tagjait 

a finn újságíró szövetség és a legnagyobb médiavállalatok nevezik ki, fogadja el az Új-

ságírói útmutatót, amely az újságírók legfőbb etikai kódexe.1252 

Az útmutató célja, hogy „támogassa a szólásszabadság felelős gyakorlását a tömeg-

kommunikációban, és elősegítse az eszmecserét a szakmai etikával kapcsolatban”. A kó-

dexet a médiavállalkozások következetesen be is tartják. 

 

8.2. Projekt az új média szabályozására 

A viszonylag korszerű szabályozás ellenére a közösségi média Finnországban is egy 

sor olyan problémát felvetetett, amely szabályozásért kiáltott. A kormányzat ezért az 

új média szabályozásának áttekintésére, új policy-irányok feltérképezésére 2018-ban 

egy projektet indított el. E projekt keretben készült el a Közlekedési és Kommunikációs 

Minisztérium több mint 300 oldalas vitaanyaga.1253 Az anyag hangsúlyozza, hogy az új 

médiát csak „holisztikus szemléletben” lehet szabályozni a hagyományos „szektorális” 

személetmód helyett. A szabályozás kiindulópontja pedig a Picard és Picard (2017) 

által kidolgozott hét médiaszabályozási alapelv kell legyen. Ezek a következők:  

1. Az alapvető kommunikációs és tartalmi elvárásoknak való megfelelés 

2. A közvélemény (public) számára hatékony eszközök biztosítása, hogy az hozzá-

férhessen a médiához és a kommunikációs eszközökhöz 

 
1252  Korpisaari, 2014. 
1253  Ala-Fossi et al. 2018. 
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3. A média pluralitásának elősegítése mind tulajdonlási szempontból, mind a hoz-

záférhető tartalmak tekintetében 

4. A felhasználók és a társadalom részére védelem biztosítása 

5. Átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása 

6. A fejlesztési és gazdasági hasznok biztosítására való törekvés 

7. Törekvés arra, hogy a policy hatásai igazságosak (méltányosak – equitable) és 

hatékonyak legyenek. 

 

8.3. Hatékony harc az álhírekkel 

Finnország 2014 óta komoly küzdelmet vív az álhírek ellen, de elsősorban nem jogi, 

hanem oktatási, nevelési eszközökkel. Az egyik fontos alakja ennek a küzdelemnek 

Jessica Aro újságíró, aki 2014-ben leleplezett egy sor orosz álhírgyárat, majd maga is 

céltáblájává vált az álhírgyártásnak.1254 Mindenesetre részben köszönhetően az oktatási 

erőfeszítéseknek, részben valószínűleg a nyomtatott sajtó még mindig igen magas ol-

vasottságának, és a benne való bizalomnak, Finnország máig igen rezisztens az álhí-

rekre.1255 Mind az általános iskolákban, mind a középiskolákban a nemzeti tanterv része 

lett a „több platformú információs írástudás”, és a „kritikai gondolkodás”. A program 

érdekessége az, hogy nemcsak egy külön tárgy keretében tanulják a „digitális írástu-

dást” a tanulók, hanem például matematikaórán tananyag, hogy hogyan ismerjük fel a 

csalást a statisztikával, vagy rajzórán az, hogy hogyan lehet a képeket digitálisan ma-

nipulálni, és ezt hogyan vegyük észre. 

 

8.4. Az alkoholreklámok szabályozása a közösségimédia-felületeken 

Végül ehelyütt megemlékezünk a sajátos finn alkoholreklám-szabályozásról. 2015-ben 

Finnország, elsőként a világon a közösségi médiában történő alkoholreklámozást kere-

tek közé szorította.1256 A szabályozás elsősorban az alkoholreklámok agresszív és viru-

lens formáit tiltja, és a közösségi média vonatkozásában három eleme van: először is, 

megtiltja az alkoholt előállítóknak és forgalmazóknak a szerencsejátékokat és más játé-

kokat, sorsolásokat a weboldalaikon és közösségimédia-felületeiken. Másodszor megtil-

totta a felhasználói tartalmak továbbosztását az alkoholgyártók médiafelületein. Végül a 

törvény megtiltotta, hogy az alkoholgyártók saját tartalmaik megosztására ösztönözzék a 

felhasználókat.1257 Ehelyütt meg kell jegyezni a tárgyilagosság kedvéért, hogy a Helsinki 

 
1254  Bateman, 2019. 
1255  Henley, 2020, Mackintosh, 2019. 
1256  1143/1994 Alkoholtörvény 152/2014-es törvénnyel történt módosítása, 33. cikk. 
1257  Kauppila, 2019. 
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Egyetem kutatócsoportja által végzett kutatás szerint a tiltás nem okozott számottevő vál-

tozást sem az alkoholfogyasztásban, sem abban, hogy az alkoholgyártók találjanak más 

kreatív marketingmódszereket az üzeneteik célba juttatásában.1258 

 

Összegzés 

Finnország közösségi médiával kapcsolatos dilemmái és szabályozása nem sokban tér 

el a többi EU-tagállamétól, azt alapvetően dominálja az E-ker irányelv közvetítő szol-

gáltatókra vonatkozó szabályozása és az értesítés-eltávolítási eljárás. Ami a finn hely-

zetben speciális, az elsősorban az, hogy Finnországban még mindig erős a hagyomá-

nyos, nyomtatott média, másodsorban pedig az, hogy a finnek preferálják a nem jogi, 

hanem puhább megoldásokat, így például a digitális írástudás iskolai oktatását, és az 

álhírek elleni sajtókampányt. Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy a finnek elég 

rezisztensek az álhírekre. Ugyanakkor van néhány apróbb csak Finnországra jellemző 

megoldás is, mint pl. a blaszfémia büntethetősége, illetve az alkoholreklámok korláto-

zása a közösségi médiában, de ezeknek a speciális szabályoknak a teljes képre nincsen 

jelentős hatásuk.  
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Norvégia 

 

Tóth András* – Németh Szabolcs** 

 

 

Jelen tanulmány témáját a norvég jogrendszernek a közösségi oldalak szabályozásának 

személyiségvédelemmel összefüggő aspektusai képezik. Azonban, ahogy egy Face-

book-bejegyzés sem tehető közzé az oldalra történő regisztráció és a szolgáltatás alap-

vető funkcióinak megismerése nélkül, úgy álláspontunk szerint a norvég jogrendszer 

vonatkozó vívmányairól és hiányosságairól sem érdemes anélkül értekeznünk, hogy ne 

villantanánk fel e skandináv ország alkotmányos történetének és berendezkedésének 

legalapvetőbb fundamentumait, valamint a közöségi oldalaknak a jelenkor norvég tár-

sadalmában betöltött jelentőségére vonatkozó információkkal ne helyeznénk kontex-

tusba a későbbiekben leírtakat. 

Norvégia alkotmányát – mely Európa legrégebbi alaptörvénye – 1814. május 17. 

napján fogadták el Eidsvollban a kieli béke eredményeképp. Ezen Dánia és Svédország 

között köttetett békeszerződés eredményeképp a dán király a napóleoni háborúk vesz-

teseként átengedte a svéd uralkodónak Norvégiát, cserébe Svéd-Pomerániáért. Így kü-

lönösen érdekes a norvég alkotmány első paragrafusa, mely immáron 206 éve ekképp 

rendelkezik: „A Norvég Királyság egy szabad, független, oszthatatlan és elidegeníthe-

tetlen birodalom.”1259 Norvégia 1905-ben vált önálló alkotmányos monarchiává, erre 

tekintettel az alkotmány első bekezdése a következő mondattal folytatódik: „Kormány-

zati formája korlátozott és örökletes monarchia.” A norvég alkotmány a hatalmi ágak 

elválasztásának szabályozása terén erős hasonlóságot mutat az USA alkotmányával: a 

végrehajtó hatalom (bírja a király, illetőleg a kormány); a törvényhozó hatalom (a par-

lament, a Storting) és az igazságszolgáltatás (bíróságok, és különösen a Legfelsőbb Bí-

róság) élesen elválasztásra került egymástól. A Legfelsőbb Bíróság alkotmányossági 

szempontú vizsgálatot folytathat, egyúttal legjelentősebb értelmezője a jogszabályok-

nak és alakítója az ítélkezési gyakorlatnak. 

A háromszintű bírósági rendszer (megyei bíróságok, felsőbb bíróságok, Legfelsőbb 

Bíróság) mellett egyes jogterületeken különbíróságok működnek (úgymint pl. munkajogi 

vagy telekviták rendezése). Az alkotmány legutóbbi revíziójára 2004-ben került sor. 

 
* Tóth András: egyetemi docens, tanszékvezető KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék. 
**  Németh Szabolcs: doktorandusz, KRE ÁJK DI. 
1259  Kongeriket Norges Grunnlov, angol nyelvű verzió: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-

17, (2020. 03. 24.). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nia_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%B3leoni_h%C3%A1bor%C3%BAk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A9gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A9d-Pomer%C3%A1nia
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17
https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17
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A közösségi oldalak társadalmi jelentőségének vizsgálata kapcsán meg kell említe-

nünk, hogy Norvégiában a legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook, melyen egy 

2019. októberi felmérés során a válaszadók 83%-a rendelkezik regisztrációval. A má-

sodik a Snapchat 61%-os válaszadói aránnyal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik 

fokán az Instagram található 57%-kal.1260 Egy vonatkozó 2018-as jelentés szerint pedig 

a norvég internetfelhasználók 66%-a minősül DAU-nak, vagyis daily active usernek, 

és használja napi szinten valamely közösségi média platformot.1261 Egy átlag norvég 

internethasználó pedig 2,6 közösségi oldalra volt regisztrálva már 2015-ben, a 15 és 29 

év közötti korosztálynak pedig mintegy 97%-a volt legalább egy közösségi oldal fel-

használója.1262 

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

1.1. A jogi környezet változásának, fejlődésének bemutatása 

A norvég jogrendszer a modern jogrendszerek legtöbbjéhez hasonlatosan napjainkban 

azzal a kihívással küzd, hogy a „hagyományos” médiaformákra megalkotott jogi keret-

rendszer miképp alkalmazható a közösségi média egyes aspektusaira. Míg egyes euró-

pai államok a közösségi oldalak működésének bizonyos aspektusait konkrét, kifejezet-

ten az ezen platformokat üzemeltető vállalatokra vonatkozó kodifikációval igyekeznek 

szabályozni, ehelyütt példaként említhetjük a német Netzwerkdurchsetzungsgesetz-et 

vagy a tech-óriásvállalatokra adót kivető francia jogszabályt, addig sok ország, így 

Norvégia is a hagyományos, valamint online – de nem a felhasználók nagy tömege által 

szerkesztett és „előállított” – média vonatkozásában az elmúlt évtizedekben megalko-

tott szabályokkal tud csak operálni a közösségi oldalak tömeges használatával kapcso-

latosan felmerülő egyes jogi kérdések megválaszolása során. Ahogy a következőkben 

látni fogjuk, a norvég médiajogi jogalkotás mindvégig a technológiasemlegesség cél-

jával került kialakításra, azonban ezen kívánalomnak még a „hagyományos” és online 

média relációjában sem sikerült maradéktalanul eleget tenni. Egy olyan speciális tarta-

lomelőállítási, -elosztási és -fogyasztási hálózat tekintetében pedig, melyet a közösségi 

média online felületei jelentenek, a kihívások számosak, a válaszok pedig igencsak li-

mitáltak. Kifejezett közösségi médiaspecifikus jogszabályok hiányában vizsgálatunk 

fókuszát a fentiekben említett, médiajogi szabályokra áll módunkban helyezni, továbbá 

áttekinteni a norvég jogrendszer egyéb jogterületeken a közösségi média működése 

kapcsán hivatkozható szabályait. 

 
1260  Share of social media users in Norway 2019, by platforms. https://www.statista.com/statistics/6560 

80/share-of-social-media-users-in-norway-by-social-media-site/ (2020. 03. 23.). 
1261 Share of social media users in Norway 2019, by platforms. https://www.statista.com/statistics/6797 

08/share-of-social-media-users-in-norway-by-usage-frequency/ (2020. 03. 23.). 
1262 Mediebildet i endring. https://www.ntva.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Polaris-Media-pres.-

NTVA-m%C3%B8te-6.okt-2015-komprimert.pdf (2020. 03. 23.). 

https://www.statista.com/statistics/656080/share-of-social-media-users-in-norway-by-social-media-site/
https://www.statista.com/statistics/656080/share-of-social-media-users-in-norway-by-social-media-site/
https://www.statista.com/statistics/679708/share-of-social-media-users-in-norway-by-usage-frequency/
https://www.statista.com/statistics/679708/share-of-social-media-users-in-norway-by-usage-frequency/
https://www.ntva.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Polaris-Media-pres.-NTVA-m%C3%B8te-6.okt-2015-komprimert.pdf
https://www.ntva.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Polaris-Media-pres.-NTVA-m%C3%B8te-6.okt-2015-komprimert.pdf
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A közösségi médiára vonatkozó kodifikációs deficitet igazolja egy norvég civil kez-

deményezés, mely a www.slettmeg.no1263 oldalon érhető el. A weboldalon segítséget 

nyújtanak olyan személyek részére, akiket jogsértés ért valamely online platformon. 

Természetesen az oldal üzemeltetői nem rendelkeznek hatósági jogkörrel, de segítséget 

tudnak nyújtani a hozzájuk forduló jogalanyok részére a jogsértések detektálásában, a 

jogukat sértő tartalmat feltöltő személlyel, valamint a jogsértéshez használt online fe-

lület üzemeltetőjével történő kapcsolatfelvételben, valamint a jogsértő tartalom eltávo-

lításának elérésében. A szolgáltatás rendkívül sikeres, 2015-ben már 7826 esetben for-

dultak hozzájuk és az oldalnak 334 000 látogatója volt. A megkeresések nem kizárólag 

jogsértések esetére szóltak, technikai segítséget kértek a felhasználók többek között 

egyes online felületekre történő regisztrációkhoz, elhunyt személyek online adatainak 

kezeléséhez és egyes online adatvesztések visszaállításához.1264 

 

1.2. A közösségi média szabályozási rendszere és keretei, az általános és a sajátos 
szabályozási területek bemutatása 

Mint a fentiekben hangsúlyoztuk, a norvég jogrendszerben jelen tanulmány kéziratának 

lezárásakor nem található olyan hatályos jogi szabályozás, mely kifejezetten a közös-

ségi média működésének valamely aspektusára vonatkozna. Magát a „közösségi mé-

dia” (sosiale medier) kifejezést három norvég jogszabály szövege tartalmazza1265: 

1. a lottóról szóló törvényben a lottó reklámozásának szabályainak részletezése so-

rán kerül említésre a közösségi média, mint hirdetési felület1266; 

2. a felnőtt bevándorlók oktatásáról szóló törvényben négy helyen is említésre kerül 

a közösségi média, mint az egyes szóbeli vizsgatípusok egyik témaköre (tétele), 

valamint a nyelvhelyes kommunikációs készség fokmérőjeként a közösségi mé-

dián keresztül történő önkifejezés1267; 

3. Rendalen megye hóeltakarítási feladatokról szóló rendeletében a hótakarítási 

munkálatok kezdő és záró időpontjáról történő tájékoztatásadás egyik felülete-

ként kerül említésre az önkormányzat honlapja mellett a közösségi média1268. 

 

Amennyiben a szemantikai elemzést követően vizsgálatunk fókuszát annak a kérdés-

nek a megválaszolására helyezzük, hogy mely hatályos norvég jogszabályok bírnak el-

térő mértékű jelentőséggel a közösségi oldalak működésének jogi szempontból történő 

 
1263  „Slett meg” jelentése magyarul: „törölj engem”. 
1264  Lexerød Hovlid, 2018: 142–143. 
1265  Összeshasonlításképp: a kézirat lezárásakor egyetlen magyar jogszabály sem tartalmazza a „közös-

ségi média” vagy „közösségi oldal” kifejezést. 
1266  Forskrift til lov om lotterier m.v. (hatályos 2015. 02. 27-től). 
1267  Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (hatályos 2018. 04. 09-től). 
1268  Forskrift om snøskuterløype, Åkrestrømmen–Vamfjellet, Rendalen kommune, Innlandet (hatályos 

2016. 12. 08-tól). 
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értelmezését illetően, úgy az alábbiakban ismertetett jogszabályokat ítélhetjük ilyen jel-

lemzőkkel bíróknak. Ezúton utalni kívánunk a tanulmánykötet valamennyi fejezetében 

követett egységes tartalmi beosztásra, így a lenti jogszabályok egyes rendelkezéseinek 

ismertetésére a következő fejezetekben kerülhet sor: 

• Norvégia Alkotmánya, mely tartalmazza a véleménynyilvánítás szabadságának 

alaptételét, valamint ezen alapjog korlátait is felállítja1269; 

• A magánélet védelmére vonatkozó rendelkezéseket a kártérítési törvényben1270, 

valamint a Büntető Törvénykönyvben1271 találjuk; 

• A képmás védelméhez fűződő jogot szokatlan módon a szerzői jogi törvény1272 

deklarálja; 

• A személyiségi jogi jogsértések következményeit a norvég kártérítési törvény 

határozza meg1273; 

• A személyes adatok kezelésének részletszabályait, valamint a GDPR kötelező 

alkalmazását a személyes adatokról szóló törvény1274 tartalmazza; 

• Az audiovizuális szolgáltatásokról, és a vonatkozó EU irányelv implementáció-

járól szóló rendelkezéseket az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló tör-

vény1275 taglalja; 

• Az elektronikus kereskedelem szabályait, valamint az E-kereskedelmi irányelvre 

vonatkozó rendelkezéseket az E-kereskedelmi törvény1276 rögzíti; 

• A bírósági tárgyalások nyilvánosságáról és annak korlátairól a bíróságokról 

szóló törvény1277 rendelkezik; 

• Az egyes, véleménynyilvánítás szabadsága kereteinek túllépésével elkövethető 

tényállásokat (gyűlöletbeszéd, fenyegetés, pornográf tartalom terjesztése, bűn-

cselekmény elkövetésére történő felbújtás) a Büntető Törvénykönyv vonatkozó 

szakaszai1278 tartalmazzák. 

 

A nemzeti jogszabályokon túl utalnunk kell Norvégia 1952 óta fennálló EGT  tag-

állami státuszára, melyre tekintettel a legfontosabb, közösségi szintű és EGT vo-

natkozású, a média egyes formáinak és funkcióinak működését érintő szabályok is 

 
1269  Kongeriket Norges Grunnlov 100. §. 
1270  Lov om skadeserstatning 3–6. §. 
1271  Lov om straff 267. §. 
1272  Lov om opphavsrett til åndsverk mv. 45c. §, 54–55. §§. 
1273  Lov om skadeserstatning 3–6a. §. 
1274  Lov om behandling av personopplysninger. 
1275  Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester. 
1276 Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester. 
1277  Lov om domstolene. 
1278  Lov om straff 185. §, 263–264. §, 183. §, 236. §, 317. §. 



 

– 454 – 

implementálásra kerültek, így az Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irány-

elv1279, a Szerzői jogi irányelv1280, az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)1281 és 

az E-kereskedelmi irányelv1282. 

A tételes, jogi szabályokon túl is találunk természetesen olyan dokumentumokat, 

szervezeteket és civil kezdeményezéseket, melyek hatást gyakorolnak a véleménynyil-

vánítás kereteire. Ilyen a fent említett slettmeg.no weboldalon kívül a Norvég Sajtószö-

vetség (Norsk Presseforbund), amely sajtóügyekben jár el hatósági felhatalmazás nél-

kül. Ezen szerv keretei között működik egy panasztestület, mely az újságírók munká-

jával kapcsolatos panaszok kivizsgálását végzi, leginkább etikai szempontú döntésho-

zatala során. Eljárása során a testület a norvég újságírói etikai kódexet alkalmazza, dön-

tése során pedig a technológiasemlegességre törekedve jár el mind a nyomtatott, mind 

pedig az online sajtót érintő ügyekben.1283 

A jogrendszeren kívüli szabályozási kísérletek közül említést érdemel továbbá az a 

2001-es, online médiára megalkotott önszabályozási dokumentum, melynek célja az in-

ternetes újságírás etikai szabályainak meghatározása és betartatása lett volna. A tervek 

szerint az online médiavállalkozások tartottak volna fenn egy külön testületet az ebben 

foglaltak betartatására, azonban ezen kezdeményezés lendülete hamar alábbhagyott, és 

finanszírozása sem volt megoldott egy idő után, így feloszlatásra került.1284 

Az egyes médiajogi tárgyú szabályozások részletes értékelését a legtöbb esetben 

azzal a felismeréssel kell zárnunk, hogy az abban foglaltak a média hagyományos, egy 

adott szerkesztőség professzionális tevékenysége során előállított tartalmakra alkal-

mazható, a közösségimédia-platformok által megtestesített olyan webkettes felületekre 

 
1279  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovi-

zuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási ren-

delkezéseinek összehangolásáról. A norvég jogrendbe történő implementációját megvalósította az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló törvény (Lov om kringkasting og audiovisuelle bes-

tillingstjenester). 
1280  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve a digitális egységes piacon a szerzői és szom-

szédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról. A norvég jogrendbe történő 

implementációját megvalósította a szerzői jogi törvény (Lov om opphavsrett til åndsverk). 
1281  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. A norvég jogrendbe történő implementációját megva-

lósította a személyes adatokról szóló törvény (Lov om behandling av personopplysninger). 
1282  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az informá-

ciós társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól. A norvég jogrendbe történő implementációját megvalósította az E-kereskedelemről 

szóló törvény, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35?q=Lov%20om%20visse%20sider 

%20av; (2020. 04. 02.). 
1283  Lexerød Hovlid, 2018: 142. 
1284 Lexerød Hovlid, 2018: 142. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35?q=Lov%20om%20visse%20sider%20%20av
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35?q=Lov%20om%20visse%20sider%20%20av
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nem, ahol bármely felhasználó előtt nyitva áll a lehetőség véleményének azonnali, szer-

kesztői kritika nélküli közzététele. 

 

2. A nyilvánosság értelmezése, a véleménynyilvánítás és szólásszabadság közjogi 

(alkotmányos) valamint a személyiségi jogok magánjogi metszetében 

Norvégia Alkotmányának 100. cikke tartalmazza a sajtószabadság deklarációját. E ren-

delkezés elvi tartalma az elmúlt 200 évben változatlan maradt, azonban a szöveg aktua-

lizálva lett az idők során, tekintettel a sajtó szerepének változására, az információáramlás 

társadalom tagjai közötti felgyorsulására. A 2004-es alkotmányrevízió egyfajta mérföld-

kőnek tekinthető a véleménynyilvánítás szabadságának norvégiai szabályozási történeté-

ben: a szabályozás kiindulópontként és alapként jelölte ki a technológiasemlegességet.  

E jogalkotói szándék manifesztációjaként a korábbi „sajtószabadság” kifejezést felvál-

totta a „kifejezés szabadsága” szófordulat. Az új rendelkezés tehát nemcsak a nyomtatott 

formában megjelenő, hanem bármely kommunikációs csatorna útján kifejezett véle-

ményt védelmezi, és e rendelkezés hézagmentesen és kétség nélkül alkalmazható az on-

line önkifejezés egyes formáira, így a közösségi oldalakon kifejtett állásfoglalásokra 

is.1285 Az alkotmány korábbi szövegét kritika érte abban a vonatkozásban, hogy az nem 

volt egyértelmű a fentiekben említett szabadságjog korlátai tekintetében, erre tekintettel 

az alkotmány hatályos verziójában szövegszerűen szerepel a véleménynyilvánítás sza-

badságának limitációja. A véleménynyilvánításának bármely formája kizárólag törvény-

ben korlátozható, és csak abban az esetben, ha e korlátozás igazolható magának a véle-

mény szabad kinyilvánításának fundamentumaival, melyek: az igazság keresése, a de-

mokrácia előmozdítása és az egyén véleményének szabad formálhatósága. Másképp 

megfogalmazva: a véleménynyilvánítás akkor nem korlátlan, ha az e jogát gyakorló a 

véleménynyilvánítás szabadságának alapvető céljai ellen hat megnyilvánulásával. E kor-

látozás értelemszerűen érinti a személyiségi jogokat sértő megnyilvánulásokat is azok 

közlési formájától és platformjától függetlenül. A politikai véleménynyilvánítást még je-

lentősebb mértékben védelmezi az alkotmány, mely kifejezetten rögzíti az állami szervek 

működésével kapcsolatos szabad véleményalkotást, amelynek előfeltétele az, hogy az ál-

lampolgárok megfelelő módon informálva legyenek az állam működéséről. Erre vonat-

kozóan szintén tartalmaz rendelkezéseket az alkotmány szövege. 

A technológiasemlegességre történő törekvés a norvég jogrendszer több vonatkozó 

elemén is tetten érhető. Az Alkotmány fentiekben ismertetett szövegmódosításán túl a 

Legfelsőbb Bíróság is utalt ítéleteiben e kívánalomra. Erre tekintettel a Büntető Tör-

vénykönyv „nyilvánosság”-fogalma is módosításon esett át, immáron a definíció kö-

zéppontjában az a feltétel áll, hogy a közlés formája „alkalmas arra, hogy eljusson 

nagyszámú egyénhez”. A bírósági gyakorlat szerint 20-30 emberhez történő eljutás már 

 
1285  Lexerød Hovlid, 2018: 139. 
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kimeríti a fenti tényállási körülményt. E rendelkezés technológiasemleges, mivel alkal-

mazható a média valamennyi formájára, így a nyomtatott sajtón túl a televíziós, rádiós 

és online közlésekre is.1286 Ahogy a jelen tanulmány 7. fejezetéből kiderül majd, Nor-

végiában igen gyakoriak a közösségi oldalakon elkövetett jogsértések miatt induló bí-

rósági eljárások, így az az általános benyomásunk lehet, hogy a fenti rendelkezések 

kapcsán egyelőre nem világos a társadalom egésze számára, hogy e szabályok nem 

kizárólag a professzionális újságírói tevékenységet végző médiavállalkozásokra vonat-

koznak, hanem a természetes személyek például közösségi oldalakon történő egyéni 

közléseire is.1287 Az egyes kommunikációs platformokon történő közlések azonnali ha-

tást váltanak ki, a közlések visszavonása pedig nem alkalmas az eredeti állapot mara-

déktalan visszaállítására. Az új generációs médiaformákkal kapcsolatos ezen kihíváso-

kat detektálták már a norvég bíróságok is ítélkezési gyakorlatuk során, így találunk 

olyan ítéleteket, melyekben a bíróság kifejezetten mérlegelte ítélethozatala során ezen 

hatásokat.1288 A problémakör természetesen a norvég jogtudomány képviselői előtt sem 

ismeretlen.1289 

Arra, hogy nem érvényesül maradéktalanul a technológiasemlegesség a jogrendszer 

minden szegmensében, két példát kívánunk felhozni a következőkben. Az audiovizuá-

lis szolgáltatásokról szóló törvény például azon elektronikus úton történő közléseket 

vonja hatálya alá, amelyek a „címzettek általi közvetlen, azonnali és egyidőben történő 

fogadására alkalmas”. Ezen „egyidőben történő fogadás” feltételét nem teljesítik az on-

line történő közlések, így a közöségi oldalakon elhelyezett bejegyzések sem például.  

A közösségi oldalak továbbá azért is kivételt képeznek a törvény hatálya alól, mivel 

ezen közlések esetében a kommunikáció nem egyoldalú, a kommunikáció címzettjei 

interakcióba kerülhetnek a közlést kinyilvánítóval például kommentek formájában.1290 

Szintén a technológiasemlegesség célja felé vezető út „leágazásaként” értékelhetjük a 

norvég médiaszabadságról szóló törvényt, melyben ugyan szintén célként kerül kijelö-

lésre ezen kívánalom, mégis azt látjuk a szabályozást elemezve, hogy a törvény hatálya 

a professzionális újságírás kívánalmait teljesító médiatermékekre, az audiovizuális 

szolgáltatásokról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokra, valamint az e két 

szolgáltatástípus online megnyilvánulásaira vonatkozik.1291  

Azt látjuk tehát, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos védelme 

erős Norvégiában, azonban a 2004-es alkotmányrevízió vívmányai nem minden vára-

kozásnak feleltek meg. A 100. cikk alkalmazására kevés véleménynyilvánítás szabad-

ságát érintő legfelsőbb bírósági ügyben került sor. A norvég Legfelsőbb Bíróság eddigi 

 
1286 Lexerød Hovlid, 2018: 147. 
1287  Lexerød Hovlid, 2018: 148. 
1288  Például: LB-1999-1336. 
1289  Lexerød Hovlid, 2016: 162. 
1290 Lexerød Hovlid, 2018: 149. 
1291  Lov om redaksjonell fridom i media 2. §. 
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döntéseiben inkább az Emberi Jogok Európai Egyezményére, valamint az Emberi Jo-

gok Európai Bíróságának gyakorlatára hivatkozott ítéleteiben.1292 

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

(hírek, álhírek, kommentek stb.) 

3.1. A képmás védelme 

A képmás védelmét illetően a norvég jogrendszer rendelkezéseit vizsgálva arra a meg-

állapításra juthatunk, hogy ugyan nem találunk e tekintetben sem kifejezetten a közös-

ségi oldalakra, vagy akár más online megjelenésekre vonatkozó speciális szabályokat, 

mégis jogilag kellőképp körül van bástyázva e jogintézmény. Az interneten közzétett, 

jogsértő, adott természetes személy képmásával visszaélő tartalmak rendkívüli gyorsa-

sággal tudnak terjedni, és széles közönséghez eljutni, így azt is tudjuk, hogy az „internet 

nem felejt”, tehát ilyen esetekben az eredeti állapot helyreállítása lehetetlen. Ezen té-

nyezők fénytörésében kell megvizsgálnunk a norvég kodifikációs eredményeket is a 

képmás védelmét illetően. 

Rendkívül érdekes, a kontinentális jogrendszer személyiségi jogi logikájától eltérő 

azon norvég megoldás, mely szerint a természetes személy saját képmására vonatkozó 

jogai a szerzői jogi törvényben kerülnek meghatározásra. 

A törvény 104. §-a rögzíti, hogy a képmás minden természetes személy saját „tulaj-

dona”. Az egy személyt ábrázoló fényképeket nem lehet sokszorosítani vagy nyilváno-

san megjeleníteni az ábrázolt személy beleegyezése nélkül, kivéve, ha 

• a kép aktuális és általános érdeklődésre tart számot;  

• az embert ábrázoló kép kevésbé fontos, mint a kép fő kontextusa, üzenete; 

• a kép tömegrendezvényt, tömegközlekedési eszközt, vagy szabadtéri eseményt 

örökít meg, és közérdeklődésre tart számot; 

• a kép a fotós tevékenységének reklámozásaként jelenik meg, és nem jelenít meg 

jogszabályba ütköző cselekményt, vagy  

• a kép hatósági eljárás vagy bűncselekmény-felderítési célból készült. 

A képmás fenti védelme az ábrázolt személy életében, valamint a halála után 15 

évig érvényes. 

Összehasonlítva a magyar Polgári Törvénykönyv a képmás és hangfelvételhez fű-

ződő jogról szóló 2:48. §-ban foglaltakkal1293 a norvég szerzői jogi törvény rendelke-

zéseit, azt állapíthatjuk meg, hogy a norvég jogszabály szélesebb kivételi kört határoz 

 
1292  Lexerød Hovlid, 2018: 140–14.  
1293  2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]. 

 (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása 

szükséges. 

 (2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel fel-

használásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. 
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meg, tehát több esetben van lehetőség az érintett hozzájárulása nélkül képmásának fel-

használására. Sem a magyar Ptk., sem a norvég szerzői jogi törvény nem rendelkezik a 

képmás közzétételének platformjáról, az esetleges jogsértő tartalmat észlelő közönség 

méretéről, így e generális szabályok alkalmazandók a közösségi oldalakon közzétett, 

képmáshoz fűződő jogot sértő tartalmakra is. A joggyakorlat feladata lesz a jogsértés 

valamennyi körülményének mérlegelése során figyelembe venni azt, hogy például egy 

közösségi oldalon történő közzététel milyen joghátrányt jelentett a jogsértést elszen-

vedő számára. A személyes adatokhoz fűződő jogok – így képmáshoz fűződő jog – 

megsértésével okozott károk kompenzálása céljából alkalmazható továbbá a jelen ta-

nulmány következő fejezetében tárgyalt kártérítési törvény vonatkozó rendelkezése is, 

mely szintén arra tartalmaz utalást, hogy a bíróság az eset minden körülményének mér-

legelését követően határoz a kártérítés mértékéről és módjáról. 

A norvég szerzői jogi törvény 105. §-a továbbá tartalmaz külön rendelkezéseket a 

művészi fotóportrék készítésére vonatkozóan, ez alapján a fotót készítő csak az ügyfél 

beleegyezésével hasznosíthatja, ez alól kivétel saját fényképészi tevékenységének rek-

lámozása, de az érintett ezt is megtilthatja kifejezett jognyilatkozattal. 

A fentieken túl természetesen a képmás, mint személyes adat védelmének fontos 

jogi instrumentuma a GDPR is, mely a 3.6. fejezetben leírtak szerint bír kötelező erővel 

Norvégiában, mint EGT-tagállamban. 

 

3.2. A jó hírnév védelme 

A norvég Büntető Törvénykönyv 2015-ös módosítása óta a rágalmazás tényállása immá-

ron nem szerepel a kódexben, így annak büntetőjogi szankciói nincsenek, kizárólag pol-

gári jogi. A fentiekben már hivatkozott kártérítési törvény tartalmazza azon szabályokat, 

melyek rágalmazás esetén a levonható kártérítési jogi konzekvenciákat határozzák meg. 

A kártérítési törvény 3–6a. § alapján, aki szándékosan vagy gondatlanságból olyan nyi-

latkozatot tett nyilvánosság előtt, amely sértheti valaki más jó hírnevét vagy becsületét, 

meg kell térítenie az elszenvedett kárt, valamint a jogsértéssel okozott jövőbeni esetleges 

jövedelemkiesést, amennyiben a bíróság a bűnösség és más, észszerűnek ítélt körülmé-

nyek mérlegelését követően így dönt. Ugyancsak elrendelhető a nem vagyoni kár meg-

térítésének kötelezettsége, amennyiben ezt a jogkövetkezményt a bíróság észszerűnek 

tartja. Ha a sértett kevesebb, mint 15 évvel a fenti cselekmény elkövetése előtt halt meg, 

akkor a legközelebbi hozzátartozója érvényesítheti a kártérítési igényt. A törvény meg-

határozza mely esetben nem érvényesíthetők a fenti kártérítési igények, vagyis mely eset-

ben nem áll fenn a rágalmazó állításokat megfogalmazó felelőssége. Ilyen eset, ha a nyi-

latkozatot a véleménynyilvánítás szabadsága megfontolásainak értékelése alapján indo-

koltnak ítéli a bíróság, tehát amennyiben az a véleménynyilvánítás szabadsága gyakorlá-

sának kereteit nem lépi át. Ezen értékelés során különös hangsúlyt fektet a bíróság pél-

dául annak vizsgálatára, hogy a nyilatkozat valós és elegendő ténybeli alapon nyugszik-
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e, a sértettek rendelkezésére állt-e és érdekeit kielégítő módon védte-e például a vi-

szontválasz vagy cáfolat lehetősége vagy veszélyeztette-e valamilyen formában a köz-

rendet a közlés. 

Ezen tényállás tekintetében is azt látjuk tehát, hogy a generális szabályok alkal-

mazandók a közösségi média egyes felületein közzétett jogsértő közlésekre, a közzété-

tel ilyen körülményeit a bíróság mérlegelheti a jogkövetkezmény meghatározása során. 

 

3.3. A becsület védelme 

Ahogy a rágalmazás, úgy a becsületsértés tényállását sem találjuk meg a norvég Bün-

tető Törvénykönyvben. Az érintett becsületébe gázoló, nyilvánosság előtt tett közlések 

esetén is a kártérítési törvény fentiekben ismertetett szabályai szerint van lehetőség az 

érintettek polgári jogi úton történő jogérvényesítésére. 

 

3.4. Az emberi méltóság védelme 

Az emberi méltóság védelme, mint gyűjtőfogalom jelenik meg a norvég jogrendszer-

ben, erre vonatkozó konkrét szabályozást sem a büntetőjogi, sem a polgári jogi szabá-

lyok között nem találunk. Az emberi méltóságból fakadó, az emberi személyiség integ-

ritását védő egyes rendelkezések közé sorolhatjuk a jelen fejezetben tárgyalt valameny-

nyi jogintézményt. A „privacy” angol jogi terminus technicusa foglalja magában a kép-

más, a magánélet, a személyes adatok, a becsület és jó hírnév védelmét. Ezen túl ter-

mészetesen az Alkotmány is rögzíti az emberi méltóság védelmével kapcsolatos jogi 

alapokat. Az emberi méltóságból fakadó emberi jogok katalógusát az Alkotmány H jelű 

fejezete tartalmazza részletesen, ezek között a közösségi oldalak működése szempont-

jából kiemelt jelentőségű, e kontextusban külön kifejtést igénylő, vagy a magyar jog-

rendszer szemszögéből vizsgálva jelentős dogmatikai eltérést mutató rendelkezést nem 

találunk. 

 

3.5. A magánélet védelme 

A magánélet védelmére vonatkozó szabályokat a norvég Büntető Törvénykönyv 267. 

§-ában találjuk. A magánélethez fűződő jog előző pontban említett, „privacy” gyűj-

tőnéven kezelt elemei megsértésének tényállását azon személy követi el, aki nyilvá-

nos kommunikáció útján megsérti egy másik személy magánélet védelméhez fűződő 

jogát.1294 A büntetés nem alkalmazható olyan személyekkel szemben, akik kizárólag 

műszaki segítségnyújtással vagy sajtótermék terjesztésével vettek részt a közzététel-

ben. Ugyanezen szabály szerint mentesülnek a felelősség alól a közvetítő szolgáltatók. 

 
1294  A kiszabható büntetés lehet pénzbírság vagy legfeljebb egyéves börtönbüntetés. Ahogy a jelen ta-

nulmány 7. fejezetében ismertetett jogesetekből leszűrhetjük, e két büntetési tétel egymás alternatí-

váiként jelenik meg a bíróságok ítéleteiben. 
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Az első bekezdés szerinti szankciótól el lehet tekinteni, ha a kommunikációt a sértett 

személy maga nem megfelelő magatartásával idézte elő, vagy ha a magánélet sérelmé-

vel járó kommunikáció a személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértésére vagy 

fizikai erőszakra adott reakció. Ezen utóbbi rendelkezés mint modern „Talio-elv” érde-

kes, a magyar jogrendszer szemszögéből igen furcsa leágazása a jogsértő tartalmakkal 

kapcsolatos felelősségi szabályoknak. 

A fent ismertetett, a magánélet megsértésével kapcsolatos büntetőjogi jogsértések 

esetéről is rendelkezik a kártérítési törvény, és kijelöli ezen tényállások esetén a polgári 

jogi úton történő jogérvényesítés kereteit. A kártérítési törvény 3–6. § szerint a magán-

élet megsértése esetén, amennyiben a jogsértés megvalósította a Büntető Törvény-

könyv 267. §-a szerinti tényállást, a jogsértéssel okozott károkat a károkozó megtéríteni 

köteles. Amennyiben a bíróság indokoltnak látja, a károkozás kapcsán beállt jövőbeni 

jövedelemkiesés megtérítésére is kötelezheti a károkozót. A bíróság figyelembe vesz 

minden egyéb körülményt, amelyet észszerűnek tart a jogsértés súlyának meghatározása 

szempontjából. Ugyancsak elrendelhetik azon nem vagyoni kár megtérítését, amelyet a 

bíróság észszerűnek tart. A bíróság elrendelheti, hogy a károkozó térítse meg az ítélet – 

és így a jogsértés tényének közzétételével – kapcsolatos költségeket is.  

A kártérítési törvény ezt követően a felelősség alóli mentesülés eseteit cizellálja to-

vább, kifejezetten utalva arra, hogy azon személyek, akik csak a jogsértő tartalom tech-

nikai előkészítésében vagy terjesztésében vettek részt, mentesülnek a felelősség alól. 

Ha valaki a tömegtájékoztatást végző médium tulajdonosának vagy kiadójának al-

kalmazásában áll és a tevékenysége keretében követi el a jogsértést, az első bekezdés 

értelmében felelős az általa okozott kárért. A tulajdonos vagy a kiadó szintén egyetem-

legesen felelős ebben az esetben a kártérítésért. A tulajdonos vagy a kiadó olyan to-

vábbi lépésekre is kötelezhetők, amelyeket a bíróság észszerűnek ítélt velük szemben 

a jogszerű állapot helyreállítási érdekében. 

 

3.6. Adatvédelem és titokvédelem. (Ezen belül kitérve az adatmenedzselés  
piacára, az internet profilalkotási rendszerére, a felhasználói adatok  
rendszerezésére.) 

Norvégia személyes adatokról szóló törvénye1295 rendelkezik egyrészről az Általános 

Európai Adatvédelmi Rendelet kötelező alkalmazandóságáról, tekintettel Norvégia 

EGT tagállami státuszára, másrészről pedig többletszabályokkal, valamint az alkalmaz-

hatóság alóli kivételekkel egészíti ki a közösségi szintű rendeletet. A GDPR közösségi 

oldalak működésével kapcsolatos aspektusai jelen tanulmánykötet korábbi munkáiban 

bemutatásra kerültek, így a továbbiakban kizárólag a norvég személyes adatokról szóló 

törvény releváns szabályait kívánjuk ismertetni. 

 
1295  Lov om behandling av personopplysninger. 



 

– 461 – 

A törvény bevezető rendelkezései szerint a törvény és a rendelet a személyes adatok 

részben, teljes egészében automatizált, valamint nem automatizált módon történő fel-

dolgozása esetén alkalmazandó.  

A törvény és az adatvédelmi rendelet nem alkalmazandó a természetes személy által 

tisztán személyes vagy családi tevékenységek keretében végzett személyes adatok fel-

dolgozása során valamint azokban az esetekben, amikor ezek kezelésére a büntetőeljá-

rásra vonatkozó törvénykönyvek alapján kerül sor. A király olyan rendeleteket bocsát-

hat ki, amelyek szerint a törvény vagy annak része nem vonatkozik az egyes intézmé-

nyekre és jogterületekre. 

A személyes adatok kizárólag újságírási vagy tudományos, művészi vagy irodalmi 

célokra történő feldolgozására csak az adatvédelmi rendelet bizonyos cikkei alkalma-

zandók.1296 A törvény valamint a GDPR az adatkezelő vagy adatfeldolgozó norvégiai 

tevékenységével összefüggésben végzett személyes adatok feldolgozására vonatkozik, 

függetlenül attól, hogy a feldolgozást az EGT-ben végzik-e vagy sem. 

A törvény és a GDPR alkalmazandó a norvégiai székhellyel (lakóhellyel) rendel-

kező érintettek személyes adatainak feldolgozására, amelyeket az EGT-ben nem lete-

lepedett adatkezelő vagy adatfeldolgozó végez, ha a feldolgozáshoz kapcsolódó tevé-

kenység: 

• áruk vagy szolgáltatások felajánlása vagy nyújtása az ilyen érintettek számára 

Norvégiában, függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatásért az érintett ellenér-

téket fizet-e vagy sem; vagy  

• figyelemmel kíséri viselkedésüket vagy tevékenységüket, amennyiben e cselek-

mények Norvégia területén zajlanak.  

A törvény és a GDPR alkalmazandó a személyes adatok olyan adatkezelő által tör-

ténő feldolgozására is, akinek székhelye nem Norvégiában, hanem olyan területen ta-

lálható, ahol a norvég jog a nemzetközi joggal összhangban alkalmazandó. 

A fenti rendelkezések mérlegelése alapján egyértelműen arra a következtetésre jut-

hatunk, hogy azok alkalamazandók a közösségi oldalak szolgáltatói által kezelt szemé-

lyes adatokra, tekintet nélkül arra, hogy a szolgáltatók székhelye mely államban talál-

ható. Ezen megállapítás fényében vizsgáljuk a továbbiakban a norvég személyes ada-

tokról szóló törvényt és mutatjuk be azon rendelkezéseit, melyek a közösségi oldalak 

működése szempontjából relevanciával bírnak. 

Így detaktálhatjuk, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában történő, érin-

tett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén, amennyiben a hozzájárulás kisko-

rútól származik, úgy a törvény a GDPR 8. cikk (1) bekezdésénél megengedőbb, és a hoz-

zájárulást adást már 13 éves kortól lehetővé teszi a rendelet 16 éves korhatárával szem-

ben. Ezzel Norvégia igazodik a GDPR imént hivatkozott rendelkezésének második 

 
1296  24., 26., 28., 29., 32. és 40–43. cikkek. 
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mondatában foglaltakhoz, amely szerint a tagállamok e hozzájáruláshoz jogszabályban 

alacsonyabb, de a 13. életévnél nem alacsonyabb életkort is megállapíthatnak. 

A törvény részletesen rendelkezik a személyes adatok archiválási, tudományos, tör-

téneti kutatásokkal vagy statisztikai célokkal összefüggésben történő kezeléséről. Fő-

szabály szerint e célokból a személyes adatok kezelhetők, de a személyes adatok kü-

lönleges kategóriái csak abban az esetben, ha a kezelésükkel járó előnyök meghaladják 

az érintetteket ezáltal érő hátrányokat.  

A törvény részletesen rendelkezik az adatvédelmi jogszabályok érvényesítésében 

részt vevő hatóságok és tisztviselők működési kereteiről. Kijelölésre kerül az Adatvé-

delmi Hatóság (Datatilsynet), mely a GDPR 51. cikke szerinti szabályozó hatóság. 

Utóbbi a király és az Önkormányzati és Modernizációs Minisztérium adminisztratív 

felügyelete alá rendelt független közigazgatási szerv. A hatóság tevékenysége során 

nem utasítható. A király és a minisztérium nem tagadhatja meg az Adatvédelmi Ható-

ság döntésének végrehajtását. A hatóságot a király által kinevezett igazgató vezeti.  

Kijelölésre került a törvényben továbbá az Adatvédelmi Fellebbviteli Bizottság1297, 

mely egy független közigazgatási testület, amely adminisztratív módon alá van rendelve 

a királynak és a minisztériumnak. A testületet nem lehet utasítani, a király és a miniszté-

rium pedig nem tagadhatja meg a Bizottság döntéseinek végrehajtását. Az Adatvédelmi 

Bizottság dönt az Adatvédelmi Hatóság határozatával kapcsolatos jogorvoslatokról.  

Az Adatvédelmi Fellebbviteli Bizottság hét tagból áll, a tagokat és a helyetteseket a 

király nevezi ki négyéves időtartamra, és megbízásuk további négyéves időtartamra 

megújítható. Az Adatvédelmi Hatóság a törvényhozást, az Adatvédelmi Bizottság pe-

dig a királyt tájékoztatja éves gyakorisággal működéséről. Az Adatvédelmi Hatóság az 

állam nevében jár el a hatóság tevékenységekkel kapcsolatos perekben. 

Az Adatvédelmi Hatóság a GDPR 83. cikkében foglalt bírság kiszabására jogosult 

hatóság Norvégiában.1298 Az adatvédelmi jogsértések öt év alatt évülnek el, így a jog-

sértést követően ennyi idő áll a hatóság rendelkezésére a hatósági eljárás megindítására. 

A Hatóság határidő tűzésével is határozhat meg bírságot, amely akkor válik jogerőssé, 

ha a jogsértő meghatározott időtartamon belül nem szünteti meg a jogsértő állapotot. 

Az adatvédelmi jogszabályokba ütköző jogsértések esetén a hatóság által alkalmazott 

jogkövetkezményeken túl a törvény biztosítja az érintettek számára a lehetőséget, hogy 

nem vagyoni kártérítési igényt érvényesítsenek a jogsértővel szemben. A közösségi ol-

dalak szolgáltatói által elkövetett esetleges jogsértések – pl. érintetti hozzájárulás nél-

küli adattovábbítás esete – jogi konzekvenciái így a felhasználók által polgári jogi úton 

 
1297  A Bizottság nem összekeverendő azzal az „adatvédelmi bizottsággal”, mely egy szakértőkből álló 

testület és mely alkalomszerűen a norvég kormány munkáját segíti a jogalkotással és jogalkalma-

zással kapcsolatos kérdésekben. Ez utóbbi tehát egy tanácsadói ad hoc bizottság hatósági jogosítvá-

nyok és státusz nélkül. 
1298  A GDPR hatálybalépése óta még nem került sor annak alapján bírság kiszabására a norvég Adatvé-

delmi Hatóság által. 
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is levonhatók, amennyiben bizonyítani tudják a kártérítés megállapításához szükséges 

valamennyi feltételt. 

A norvég adatvédelmi szabályozás rövid áttekintését követően megállapíthatjuk, 

hogy a nemzeti szintű adatvédelmi törvény összhangban a GDPR-ral megfelelő jogi 

garanciákat biztosít egy hatékony adatvédelmi jogi rezsimhez. A személyes adatok 

hozzájárulás vagy más GDPR-ban rögzített jogalap hiányában történő kezelése kizá-

rólag a norvég adatvédelmi törvényben rögzített célokból (pl. történeti kutatás, sta-

tisztika) kezelhető, így kiemelt jelentősége van annak, hogy korunk modern informá-

ciós társadalmában az egyes szolgáltatásokat kínáló vállalkozások – így például kö-

zösségi oldalak szolgáltatói, vagy más online profilozást és adatelemzést végzők – a 

hatályos adatvédelmi szabályok betartásával szervezzék működésüket. Ennek hiá-

nyában a norvég Adatvédelmi Hatóság, mint közigazgatási szerv tud fellépni elsőd-

legesen velük szemben, és tudja alkalmazni a GDPR-ban rögzített jogkövetkezmé-

nyeket. Ezen túl a jogaikban sértett érintettek az őket ért vagyoni és nem vagyoni 

károkat polgári bírósági eljárásban érvényesíthetik. 

 

4. Közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

A fejezet alpontjaiban szereplő személyiségi jogi elemek vonatkozásában tételes jogi 

részletszabályokat nem találunk a norvég jogrendszerben a közéleti szereplőkre vonat-

kozóan. A bíróságok az egyes, személyiségi jogokat érintő nyilvános közlések értéke-

lése során veszik figyelembe, hogy az érintett átlag jogalany („civil”) vagy pedig köz-

életi szereplő, akivel kapcsolatosan az információk és vélemények a közvélemény szé-

les körének érdeklődésére tartanak számot. Igazodva az Emberi Jogok Európai Bírósá-

gának gyakorlatához, a norvég bíróságok is elsődlegesen a köz ezen érdeklődésének re-

levanciájára helyezik a hangsúlyt ítéleteik meghozatala során. Ebből fakadóan a magán-

élet védelmének „korlátai” alacsonyabban vannak a közéleti szereplők esetében. A jelen 

tanulmány 2. fejezetében már utaltunk a Norvég Alkotmány azon rendelkezéseire, me-

lyek az állami szervek működésével kapcsolatos állampolgári véleményformálás vé-

delmét határozzák meg. Ezen jogosultság természetesen vonatkozik az állami szervek 

képviseletében eljáró személyekre, így politikusokra is, akik a közéleti szereplők egy 

speciális csoportját képezik e tekintetben.  

A közösségi oldalak működésére vonatkozóan annyi megállapítást tehetünk tehát a 

közéleti szereplők norvégiai személyiségi jogvédelme kapcsán, hogy a korábbiakban 

említett, a bíróság által egy jogsértés kapcsán mérlegelt körülmények újabb dimenzióját 

képezi az is, hogy az érintett társadalmi státusza, közéleti ismertsége és szerepvállalása 

milyen jelentőségű, és mekkora közérdeklődésre tart számot a vele kapcsolatosan közölt 

információ vagy vélemény. 
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5. A jogsérelmekért való felelősségi kérdések 

Ahogy a fentiekben ismertetésre került, a közösségi oldalakon – és egyéb kommuniká-

ciós csatornákon – elkövetett személyiségi jogi jogsértésekért való felelősségi kérdése-

ket a norvég Büntető törvénykönyv és a kártérítési törvény rendezi. A jogszabályok 

rendelkezései nem differenciáltak a jogsértő személyére tekintettel, így a természetes 

személyek magánközléseiben, valamint a sajtótermékek újságíróinak jogsértéseire is 

ugyanazon szabályok voltak alkalmazhatóak. A fenti megállapítások múltidejűsége 

azért indokolt, mert hosszú évek vitáját és előkészítő munkáját követően jelenleg van 

a norvég törvényhozás előtt az a jogszabálytervezet, mely a média felelősségére vonat-

kozó kérdéseket kívánja rendezni1299. Fontos megjegyezni ezen jogszabálytervezet kap-

csán, hogy az csak a professzionális újságírói munkára vonatkozna, így az ezen szemé-

lyi körön kívüli személyek jogsértő közléseit a továbbiakban is a Büntető Törvény-

könyv és a kártérítési törvény fogja szabályozni. A jogszabálytervezet központi fo-

galma és eleme a szerkesztői felelősség. Újságcikkekkel, azokra mutató linkekkel vagy 

bejegyzésekkel megjelenhetnek professzionális újságírók és sajtótermékek a közösségi 

oldalakon is, így hatálybalépése esetén a média speciális felelősségi szabályai minden 

bizonnyal a kommunikáció ezen dimenzióira is ki fognak terjedni. 

 

6. A jogérvényesítés eljárási kérdései, intézményei és útjai 

A közösségi oldalakon elkövetett jogsértésekkel szembeni fellépés eljárásjogi keretei-

nek ismertetése előtt fontos különválasztanunk azon jogérvényesítési igényeket, me-

lyek a felhasználók közötti relációban történnek (ezek tipikus példái a személyiségi 

jogokat sértő bejegyzések) valamint azon jogsértések, melyeket a szolgáltatók követ-

nek el a felhasználók sérelmére (itt gondolhatunk például a Cambridge Analytica-ügy-

höz hasonló szolgáltatói visszaélésre a személyes adatok nagy tömegével).  

Az előzőekben leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy a közösségi oldalakon elkö-

vetett személyiségi jogokat sértő cselekményekkel szembeni érintetti fellépés elsődle-

ges útja a polgári peres út, melynek anyagi jogi szabályait a norvég kártérítési Törvény, 

eljárási kereteit a norvég polgári perrendtartás1300 tartalmazza, mely alapján ilyen jel-

legű igények a rendes polgári kerületi bíróságok előtt érvényesíthetők. A peres eljárást 

minden esetben meg kell előznie a felek közötti közvetítői eljárásnak. Amennyiben a 

felhasználók nagy csoportját éri sérelem, úgy lehetőségük van a norvégi polgári per-

rendtartás útján csoportosan polgári pert indítani1301 a jogsértővel szemben. 

 
1299 A jogszabálytervezet angol nyelvű fordítása elérhető itt: https://www.regjeringen.no/contentas-

sets/973bbb4f77354902b2e75dbf7bcba3ef/english-translation-of-the-proposal-for-a-new-media-

liability-act.pdf (2020. 03. 25.). 
1300 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (hatályos: 2005. 06. 17-től). 
1301  Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 35. fejezet. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/973bbb4f77354902b2e75dbf7bcba3ef/english-translation-of-the-proposal-for-a-new-media-liability-act.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/973bbb4f77354902b2e75dbf7bcba3ef/english-translation-of-the-proposal-for-a-new-media-liability-act.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/973bbb4f77354902b2e75dbf7bcba3ef/english-translation-of-the-proposal-for-a-new-media-liability-act.pdf
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A bírósági jogérvényesítésen kívül adatvédelmi jogsértések esetén kiemelt jelentő-

sége van az Adatvédelmi Hatóság eljárásának, melyet részletesen a jelen tanulmány 4. 

fejezetében ismertettünk. 

 

7. Bírósági ítélkezési gyakorlat 

A közösségi oldalak működésével kapcsolatos vizsgálatunk norvég bírósági gyakorla-

tot elemző részében a teljesség igénye nélkül bemutatunk az elmúlt néhány év ítéletei 

közül témánkat érintő, releváns döntéseket, majd ezekkel kapcsolatos általános megál-

lapításokat fogalmazunk meg arról, milyen, közösségi oldalakkal kapcsolatos jogviták-

ban hoztak döntést a norvég bírósági rendszer eltérő szintjein található grémiumok. 

A norvég Legfelsőbb Bíróság gyakorlatából a legfrissebb, a személyiségvédelem 

tárgykörébe tartozó ügy 2019 végén ért véget. Egy anya összetűzésbe került a gyermek-

jóléti szolgálattal és elvesztette gyermeke felügyeleti jogát. Ezt követően a lányáról olyan 

fényképeket és videókat tett közzé, melyeken a gyermek dehonesztáló helyzetekben volt 

látható (például meztelenül), valamint a lányával folytatott privát levelezését, továbbá a 

gyermekjóléti szolgálat a gyermek állapotáról készült szöveges jelentését. A Legfelsőbb 

Bíróság megállapította a Büntető Törvénykönyv 267. §-ában foglaltak megsértését, mi-

vel megvalósították a gyermek személyiségi jogainak megsértését. A bíróság ítéletében 

leszögezte, hogy nem volt semmilyen jogszerű módja annak, hogy ezen információk nyil-

vánosságra legyenek hozva a közösségi oldalon (az érintett hozzájárulása sem). A rend-

kívül szenzitív tartalmak közösségi oldalon történő közzététele nem igazolható a véle-

ménynyilvánítás szabadságának sem a norvég Alkotmányban, sem az Emberi Jogok Eu-

rópai Egyezményében, sem a Polgári és Politikai Jogok Európai Egyezségokmányban 

foglalt szabályaival.1302 Az ítéletben bírság fizetésére kötelezték az anyát.1303 

A személyiségi jogok megsértését állapította meg a Lofoteni Kerületi Bíróság 2018-

as ítéletében, amikor egy férfit – többek között – becsületsértésért 9600 norvég korona 

megfizetésére kötelezte, amiért a meleg közösséget, és kifejezetten egy meleg párt gya-

lázó tartalmakat tett közzé Facebook-üzenetekben, valamint Facebook csoportokban.1304 

 
1302 HR-2019-2038-A. https://lovdata.no/dokument/HRENG/avgjorelse/hr-2019-2038-a-eng?q=privacy, 

(2020. 03. 26.). 
1303  A norvég Legfelsőbb Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának kapcsolata vonatkozásában 

mindenképpen utalnunk kell arra, hogy az 1990-es több ügyben is a norvég LB döntésével ellenté-

tesen ítélt az EJEB. Az 1990-es évben egy naptári év leforgása alatt három ügyben is megállapításra 

került, hogy a norvég bírói fórum megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Mindhárom 

ügy (Bladet Tromsö v. Norway; Nilsen and Jonhsen v. Norway; Bergen Tidende v. Norway) közös 

vonása, hogy rágalmazás kapcsán indultak és az EJEB az Egyezmény 10. cikkében található véle-

ménynyilvánítás szabadságára vonatkozó rendelkezések megsértését állapította meg a norvég bíró-

ság részéről. Az EJEB előtti eljárások hozzájárultak a véleménynyilvánítás szabadsága érvényesíté-

sének norvég bírósági gyakorlatban történő kikristályosodásához. 
1304 TLFOT-2018-62628. https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tlfot-2018-62628?q=facebook, 

(2020. 03. 26.). 

https://lovdata.no/dokument/HRENG/avgjorelse/hr-2019-2038-a-eng?q=privacy
https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tlfot-2018-62628?q=facebook


 

– 466 – 

A bíróság elé kerülő ügyek jelentős hányadát teszik ki a gyűlöletbeszéddel kapcso-

latos ügyek, melyekben nem egy konkrét természetes személy személyiségi jogai sé-

rülnek, hanem egy meghatározott társadalmi csoportra tesznek kollektíven dehonesz-

táló megjegyzést a jogsértést elkövető személyek. A legfrissebb, 2020 januárjában 

megszületett legfelsőbb bírósági ügyben 12 000 norvég korona bírságot szabtak ki egy 

személy ellen, aki egy zárt, 15 000 tagot számláló Facebook-csoportban tett emberi 

méltóságukban súlyosan sértő, gyalázó tartalmú megjegyzéseket a muszlim közösség 

valamennyi tagjára. A bíróság szerint az elkövető által közzétett tartalmak alkalmasak 

voltak arra, hogy gyűlöletet szítsanak a muszlimokkal szemben, és arra utaltak, hogy 

nem egyenlőek jogaikban a társadalom más csoportjaival.1305 Szintén 2020. januári az 

az ügy, amelyben szintén egy sok tagot számláló, zárt Facebook csoportban elhelyezett 

kommentjében nevezte az elkövető a fekete bevándorlókat „korrupt csótányoknak”. 

Ebben az ügyben is megállapította a norvég Büntető Törvénykönyv 185. §-ában talál-

ható gyűlöletbeszéd tényállását a bíróság és 25 000 norvég korona büntetést szabott 

ki.1306 A közösségi oldalakkal kapcsolatos norvég bírósági ítéleteket böngészve azt lát-

juk, hogy azok jelentős hányadát teszik ki a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ügyek.1307 

A fentieken túl is találunk olyan ügyeket a norvég gyakorlatban, melyek klasszikus 

büntetőjogi tényállást merítenek ki, azonban az elkövetés módja, „helyszíne” a közös-

ségi média. Egy 2018-as ügyben a Sandefjordi Kerületi Bíróság 12 000 norvég korona 

büntetést szabott ki egy 72 éves férfira, aki Facebook-üzenetben küldött két fényképet 

a nemi szervéről az egyik nőismerősének. A bíróság a cselekményt a Büntető Törvény-

könyv 26. §-a szerinti szexuális zaklatás tényállását kimerítőként értékelte.1308 

A közösségi oldalak működésével kapcsolatos egyes tényállási elemeket tartalmazó 

jogviták norvég bírósági gyakorlatát elemezve megállapíthatjuk, hogy egyre gazdagabb 

az erre vonatkozó esetjog a skandináv államban. Az ügyek három fő csoportba sorol-

hatók: konkrét személyeket emberi méltóságukban sértő személyiségi jogi ügyek; a 

társadalom egyes csoportjait gyalázó gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ügyek és olyan 

bűncselekmények, melyek valamely tényállási eleme a közösségi oldalakhoz kapcso-

lódik. A közösségi oldalak online platformjain történő jogsértések esetében a bíróság 

 
1305 HR 2020-185-A. https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2020-185-a?q=%C3%A6rek 

renkelse, (2020. 03. 26.). 
1306  HR 2020-184-A. https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2020-184-a?q=facebook, (2020. 

03. 26.). 
1307 További két gyűlöletbeszéddel kapcsolatos jogeset: LA-2018-171851, https://lovdata.no/dokument/ 

LASTR/avgjorelse/la-2018-171851?q=facebook; (2020. 03. 26.) és LG-2019 to 45,267, https://lo-

vdata.no/dokument/LGSTR/avgjorelse/lg-2019-45267?q=facebook, (2020. 03. 26.). 
1308 TSAFO-2018-124720, https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tsafo-2018-124720?q=facebook; 

(2020. 03. 27.). 

https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2020-185-a?q=%C3%A6rekrenkelse
https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2020-185-a?q=%C3%A6rekrenkelse
https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2020-184-a?q=facebook
https://lovdata.no/dokument/LASTR/avgjorelse/la-2018-171851?q=facebook
https://lovdata.no/dokument/LASTR/avgjorelse/la-2018-171851?q=facebook
https://lovdata.no/dokument/LGSTR/avgjorelse/lg-2019-45267?q=facebook
https://lovdata.no/dokument/LGSTR/avgjorelse/lg-2019-45267?q=facebook
https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tsafo-2018-124720?q=facebook
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minden esetben mérlegeli azon személyek csoportjának méretét, akik számára elérhe-

tővé válik a jogsértő tartalom, ezen vizsgálat eredménye pedig figyelembevételre kerül 

az ítélet kiszabása során. 

 

8. Egyéb államspecifikus szabályozás és megoldások 

A közösségi oldalakra vonatkozó, norvég jogrendszerben fellelhető személyiségvé-

delmi szabályokat vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy az előzőekben bemutatott 

anyagi és eljárásjogi szabályokon túl egyéb államspecifikus kodifikációs megoldásokat 

nem találunk. A hatályos nemzeti jogi keretrendszert kiegészíti fontos elemként az 

adatvédelmi tárgyú GDPR, mellyel a jogrendszer, ha nem is hézagmentes, de jelen is-

mereteink szerint elégséges keretet ad a közösségi oldalak tömeges használatával kap-

csolatos jogviták rendezéséhez. Érdekességként megemlíthetjük a képmáshoz fűződő 

jog szerzői jogi törvényben történő szabályozását, valamint a slettmeg.no weboldalon 

működő civil kezdeményezést, mely a közösségi oldalak használatával kapcsolatos 

egyes (jog) kérdésekben nyújt segítséget a felhasználók számára. A jogszabályokon és 

a bírósági ítéleteken kívül is hozzáférhetők szakmai anyagok, ezek között példaként 

említhetjük a norvég Adatvédelmi Hatóság honlapján1309 közzétett dokumentumokat 

(például: jelentések, norvég–angol adatvédelmi szótár). 

 

Összefoglalás 

Összegezve a norvég jogrendszer a közösségi oldalak működését érintő rendelkezéseire 

vonatkozó vizsgálatunkat, az alábbi megállapításokat tehetjük.  

Sok államhoz hasonlóan Norvégia jogrendszere sem tartalmaz ágazatspecifikus és 

korszerű részletszabályokat a közösségi médiára vonatkozóan. A médiajogi kodifikáció 

deklaráltan a hálózatsemlegesség kívánalmával került elvégzésre, mégsem tudja sok 

esetben a hagyományos és az online média közötti eltéréseket sem áthidalni. A norvég 

alkotmány ugyan alapjogként rögzíti és védelmezi a véleménynyilvánítás szabadságát, 

ám a Legfelsőbb Bíróság eddigi döntéseiben inkább az Emberi Jogok Európai Egyezmé-

nyére, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára hivatkozott. A sze-

mélyiségvédelem jogi szabályozása néhány csekélyebb jelentőségű, ámde meglepő el-

téréstől eltekintve hasonlatos a kontinentális jogrendszerek megoldásaihoz. Az egyes 

személyiségi jogok védelméről, valamint a sérelmük esetén rendelkezésre álló igény-

érvényesítés eszközeiről szóló jogszabályok mellett kiemelt jelentősége van a bíróság 

jogértelmezésének a jogkövetkezmények súlyának meghatározása során. EGT-tagál-

lamként Norvégiában az Európai Unió jogalkotási termékei is alkalmazandók, így kü-

 
1309  Datilsynet. https://www.datatilsynet.no/en/ (2020. 03. 26.). 

https://www.datatilsynet.no/en/
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lönös kiemelést igényel e tekintetben az adatvédelem területén a GDPR, melynek ér-

vényesülését a közigazgatás rendszerében működő Adatvédelmi Hatóság és az Adat-

védelmi Fellebbviteli Bizottság ellenőrzik. 

A norvég jogi keretrendszer egyes elemeinek alkalmazása során is számos kérdés 

merülhet fel azon közösségi oldalak működésére vonatkozó értelmezése kapcsán, és e 

tekintetben a kodifikáció és a jogalkalmazás kihívásai nem sok eltérést mutatnak más 

európai jogrendszerekéivel. Ágazatspecifikus szabályok hiányában komoly feladat há-

rul az általános vagy más médiumokra alkotott jogszabályok közösségi oldalakra tör-

ténő értelmezése során a bíróságokra, valamint a szabályozás lehetséges irányainak 

meghatározása tekintetében a jogtudomány képviselőire. 
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Hollandia 

 

Czékmann Zsolt* – Halász Csenge** – Ritó Evelin*** 

 

 

Jelen tanulmány tárgya Hollandia közösségi médiára vonatkozó jogi szabályozásának 

áttekintése. A sajtószabadság a demokratikus nyilvánosság működéséhez elengedhe-

tetlenül szükséges. Az államoknak egyrészt joguk, másik oldalról pedig kötelezettsé-

gük a médiaszabályozás eszközeivel a médiapiac hatékony és a jogszabályoknak meg-

felelő működését biztosítani, így az említett kérdéskör tisztázása kifejezetten fontos az 

egyes államok hatékony működése érdekében. A sajtószabadság biztosítása mellett 

azonban a személyiségi jogok oltalma is az állam fontos kötelezettségét jelenti. Az em-

beri személyiség egyes aspektusainak védelmét nemcsak a materiális valóságban, ha-

nem az online világban is biztosítani kell. Így a jogalanyok mindennapi életének integ-

ráns részévé vált közösségi oldalak teremtette személyiségi jogi kihívások jogalkotói 

és jogalkalmazói oldalról is hatékony választ kívánnak.  

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

A sajtószabadság a demokratikus nyilvánosság működéséhez elengedhetetlenül szük-

séges. Az államoknak egyrészt joguk, másik oldalról pedig kötelezettségük a média-

szabályozás eszközeivel a médiapiac hatékony és a jogszabályoknak megfelelő műkö-

dését biztosítani. 

Az egyes európai államok szabályozásai előírják bizonyos tartalmi kötelezettségek 

teljesítését, például a kiegyensúlyozott tájékoztatást, a közszolgálati műsorszámok su-

gárzását, vagy például a reklámkorlátozásokat. Az európai közfelfogás részéről megfi-

gyelhető egyfajta bizalom az állam irányába, amely alapján szükség van bizonyos mér-

tékű jogi szabályozásra – természetesen a szabadságot biztosító garanciák mellett. Eb-

ből az következik, hogy a médiában (különösen az elektronikus média területén) a ne-

gatív műsorstandardok (például gyűlölködő kifejezések, erkölcsvédelem) esetében a 

 
*  Czékmann Zsolt: tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Államtudományi Intézet, Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék. 
**  Halász Csenge: PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudo-

mányok Intézete, Polgári Jogi Intézeti Tanszék.  
***  Ritó Evelin: egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Államtudományi 

Intézet, Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék. 
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korlátozás mércéje – a társadalmi felelősség nevében – alacsonyabbra kerülhet, mint a 

véleményszabadság „alapesetében”. 

A nyomtatott és az internetes sajtó a médiaszolgáltatásokhoz hasonlóan részt vesz a 

demokratikus nyilvánosság működésében, így bizonyos alapvető szabályok rájuk 

nézve is alkalmazhatók, illetve előírhatók.1310 

A holland médiaszabályozás vonatkozásában a 2008. évi holland médiatörvény je-

lentős szerepet töltött be. A törvény célja az volt, hogy olyan változatos rádió- és tv-

csatornákat biztosítsanak, amelyek minden felhasználó számára elérhetőek. A média-

törvény rendelkezései mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi műsorszolgáltatók 

számára kötelezettségeket róttak, amelyek a műsorszolgáltatásra, a műsorkészítésre és 

a reklámtevékenységre egyaránt kiterjedtek. 

Az új médiatörvény 2014. január 1-jétől jelentős módosításokkal lépett hatályba. 

A holland kormány a közszolgálati műsorszolgáltatási rendszer reformját tervezte, 

amely hatására 2016-tól a közszolgálati műsorszolgáltatók feladata szűkebbé vált. 

A tv- és rádiócsomagokat értékesítő vállalatok kötelesek az előfizetőiknek legalább 

30 digitális tv-csatornából álló digitális csomagot biztosítani, ha pedig analóg televíziót 

is szolgáltatnak, akkor a csomagnak legalább 15 analóg tv-csatornával kell rendelkez-

nie. Az említett csomagoknak minden esetben tartalmazniuk kell a fő holland és fla-

mand közszolgálati tv- és rádiócsatornákat.1311 

A jogszabályi módosítások a műsorszolgáltató rendszerek teljes reformját tűzték ki 

célul. A központi döntéseknek megfelelően a közszolgálati műsorszolgáltató vállala-

toknak folyamatosan együtt kell működniük és társaságokat kell alapítaniuk. A haté-

konyság növelése és a költségek csökkentése érdekében összesen nyolc műsorsugárzó 

szövetség működését támogatja az állam. A központi kormányzat azonban támogatja a 

regionális műsorszolgáltatókat is. Ez azt jelenti, hogy mind a törvényes felügyelet, 

mind a regionális műsorszolgáltatók pénzügyi felelőssége a központi kormányzat alá 

tartozik. 2014-ig a regionális műsorszolgáltatókat a tartományi hatóságok támogatták. 

2017. január 1-jétől a regionális műsorszolgáltatók teljes költségvetését 17 millió eu-

róval csökkenteni kell. 

A jogszabály rendelkezései alapján a közszolgálati műsorszolgáltatók feladata ki-

terjedt a hír-, az oktatási és a gyermekműsorok sugárzására, valamint a politikáról és a 

sportról szóló műsorok készítésére is. 

Ezenkívül olyan különleges események közvetítése is feladatuk, mint például a 

nemzeti ünnepek és megemlékezések programjai. Cél, hogy a magas számú nézettség-

 
1310  Koltay, 2010. 
1311  Government of the Netherlands: Media Act: rules for broadcasters and programming. https://www. 

government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/media-act-rules-for-broadcasters-and-program-

ming (2020. 04. 10.). 

https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/media-act-rules-for-broadcasters-and-programming%20(2020
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https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/media-act-rules-for-broadcasters-and-programming%20(2020
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gel rendelkező csatornákon bemutatott műsoroknak tükrözniük kell a társadalom sok-

féleségét. A megvalósítás érdekében a közszolgálati műsorszolgáltatók központi kor-

mányzati támogatásokat kapnak. 

A közszolgálati csatornákon a reklám megengedett, de nem olyan rendszerességgel, 

mint a kereskedelmi csatornákon, valamint nincs lehetőség az egyes műsorok reklám-

mal történő megszakítására sem. A reklámtevékenység kizárólag a művészetekre és a 

sportokra vonatkozó reklámokra korlátozódott.1312 

A közszolgálati műsorokért a NOS (Nederlandse Omroep Stichting) és az NTR mű-

sorszolgáltató szövetségek feleltek. A műsorszolgáltató társaságoknak meg kell felel-

niük bizonyos feltételeknek annak érdekében, hogy műsoridőt kapjanak. Például leg-

alább 50 000 taggal kellett rendelkezniük, valamint olyan programokat kötelesek ké-

szíteni, amelyek tükrözik a csatorna szemléletét.1313 

A kereskedelmi műsorszolgáltatók szabályozásának vizsgálatakor megállapíthatjuk, 

hogy nem jogosultak központi támogatásokra. A médiatörvény ugyanakkor számos kö-

vetelményt támaszt a kereskedelmi műsorszolgáltatók és műsoraik számára. A reklámok 

tekintetében tilos óránként 12 percnél hosszabb időintervallumban reklámot sugározni. 

A kereskedelmi műsorszolgáltatóknak szintén be kell tartaniuk a gyermekek védelmére 

vonatkozó szabályokat. A Holland Médiahatóság ellenőrzi, hogy a kereskedelmi mű-

sorszolgáltatók betartják-e ezeket a szabályokat. 

A közszolgálati és a kereskedelmi műsorszolgáltatók számára egyaránt tilos meg-

határozott időszakban a 16 év alatti fiatalok számára sértő, veszélyeztető műsorok su-

gárzása. A 12 év feletti nézők számára ajánlott műsorokat 20.00-tól lehet sugározni. 

Kizárólag a 16 éves vagy annál idősebb nézők számára ajánlott műsorok pedig 22.00 

és 06.00 között sugározhatók.1314 

Az újságírók és a műsorkészítők szabadon írhatják, tehetik közzé és közvetíthetik 

azt, amit kívánnak. A központi kormányzat biztosítja számukra a tartalom szabadságát. 

A kormány soha nem ellenőrizheti a tartalmat előzetesen, ezt a rendelkezést alkotmány 

és a médiatörvény is rögzíti.1315 

A hatályos szabályozás értelmében az emberek véleményt nyilváníthatnak a médián 

keresztül. Ezért gondolja a Kormány, hogy Hollandiában mindenkinek hozzá kell fér-

nie a televízióhoz, a rádióhoz, az újságokhoz és az internethez. 

 
1312  Government of the Netherlands: Safeguarding press freedom. https://www.government.nl/to-

pics/the-media-and-broadcasting/safeguarding-press-freedom (2020. 04. 10.). 
1313  Nederlandse Omroep Stichting, https://over.nos.nl/voor-de-pers/about-us (2020. 04. 11.). 
1314  Commissariaat Voor De Media, https://www.cvdm.nl/regelgeving/beleidsregels/publieke-omroe-

pen/beleidsregels (2020. 04. 08.). 
1315  Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden 2009 nr. 935 21 januari 2009. https://www. 

cvdm.nl/sites/default/files/Documenten/Regeling-toepasselijkheid-beleid-onder-de-Mediawet-

2008.pdf (2020. 04. 02.). 

https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/safeguarding-press-freedom
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/safeguarding-press-freedom
https://over.nos.nl/voor-de-pers/about-us
https://www.cvdm.nl/regelgeving/beleidsregels/publieke-omroepen/beleidsregels
https://www.cvdm.nl/regelgeving/beleidsregels/publieke-omroepen/beleidsregels
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/Documenten/Regeling-toepasselijkheid-beleid-onder-de-Mediawet-2008.pdf
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/Documenten/Regeling-toepasselijkheid-beleid-onder-de-Mediawet-2008.pdf
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/Documenten/Regeling-toepasselijkheid-beleid-onder-de-Mediawet-2008.pdf
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A közszolgálati műsorszolgáltatók változatos műsorokat nyújtanak a társadalom 

minden csoportja számára, amely mellett az is kiemelten fontos, hogy a gyermekek 

megismerjék a médiát. Ebben a tekintetben a Kormány nemcsak a gyermekeket, hanem 

a szüleiket és a tanárokat is segíti.1316 

A médiatörvény előírja, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók változatos műsoro-

kat biztosítsanak az információ, a kultúra, az oktatás és a szórakozás területén. Felada-

taik egy megbízható hírszolgáltatás biztosítása. Programjaiknak nemcsak a nagy kö-

zönségnek kell szólniuk, hanem a kisebb célcsoportok – például a művészetek szerel-

meseit – és a különféle népcsoportokat is meg kell tudni szólítaniuk.1317 

A holland közszolgálati műsorszolgáltató Nederlandse Publieke Omroep (a továb-

biakban: NPO) az a szervezet, amely dönt arról, hogy mely műsorokat sugározzák a 

nyilvános csatornákon. Az NPO felügyeli a közszolgálati műsorszolgáltatási rendszert. 

Ez biztosítja, hogy az egyes csatornákon a programelosztás jól szervezett legyen. A mű-

sorokat a műsorszolgáltatók készítik, akik jogosultak dönteni a tartalomról, azonban a 

megosztott tartalmakért kötelesek felelősséget vállalni. A televíziócsatornák nagy része 

a művészet, a kultúra, és az oktatás témakörében sugároz műsorokat. A NOS és az NTR 

a közszolgálati műsorszolgáltatók. Szerepüket a médiatörvény rögzíti. A NOS elsősor-

ban a hír- és sportszolgáltatásokért, valamint a különböző politikai-, és sportesemények 

közvetítéséért felel.1318 Az NTR elsősorban a nemzeti etnikumok számára nyújt prog-

ramokat, valamint művészeti, kulturális és oktatási programokat. 2016 előtt voltak ki-

fejezetten vallási témákkal foglalkozó csatornák is. A parlamentben helyet foglaló po-

litikai pártok számára lehetőséget biztosítanak a véleményük közvetítésére, valamint a 

választási időszakban minden politikai pártot megillet ez a lehetőség.1319 

A holland közösségi médiára vonatkozó statisztikai eredmények alapján az idei év-

ben a 17 millió embert meghaladó holland lakosság körében körülbelül 65% állította, 

hogy aktív közösségi médiafelhasználó. 

A WhatsApp után a Facebook és az Instagram a holland lakosság körében a legnép-

szerűbb közösségimédia-platform. A 2020-ra vonatkozó felmérési eredmények szerint 

a Facebooknak körülbelül hétmillió aktív felhasználója van az országban, Instagramnak 

pedig körülbelül 3,5 millió. A WhatsApp népszerűsége nem meglepő, mivel a holland 

fogyasztók többsége számára a személyes kommunikáció a szociális média fő erénye. 

 
1316  Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden 2017, nr. 37835, https://zoek.officielebekendma-

kingen.nl/stcrt-2017-37835.html (2020. 04. 05.). 
1317  Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden Nr. 15338 25 juli 2012, https://www.cvdm.nl/si-

tes/default/files/files/Beleidsregels-reclame-commerci%C3%ABle-media-instellingen-2012.pdf 

(2020. 04. 11.). 
1318  Nederlandse Publieke Omroep, https://over.npo.nl/organisatie/privacy-en-security (2020. 04. 12.). 
1319  Government of the Neitherlands: The role of public broadcasters. https://www.government.nl/to-

pics/the-media-and-broadcasting/the-role-of-public-broadcasters (2020. 04. 11.). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-37835.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-37835.html
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/files/Beleidsregels-reclame-commerci%C3%ABle-media-instellingen-2012.pdf
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/files/Beleidsregels-reclame-commerci%C3%ABle-media-instellingen-2012.pdf
https://over.npo.nl/organisatie/privacy-en-security
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/the-role-of-public-broadcasters
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/the-role-of-public-broadcasters
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A szórakozás, a hírek, a kedvenc márkák vagy hírességek követése kevésbé voltak fon-

tosak az emberek számára a közösségi média használata során, mint a barátokkal és a 

családdal való kommunikáció. 

A Facebook teljes felhasználói bázisa Hollandiában körülbelül 10,4 millió embert 

ért el 2020-ban. Ez a szám több okból több mint 600 000-rel csökkent a 2018-as és 

2019-es évek során. Egyrészt a 2018-as felmérés válaszadói azt állították, hogy keve-

sebb időt töltöttek a közösségi hálózaton, mint korábban. Ennek oka elsősorban az volt, 

hogy a Facebook túl időigényes volt, és a hollandok inkább másként töltöttek időt. Má-

sodsorban, a Facebookról szóló közvélemény negatívabb volt a „hamis hírek” és az 

adatvédelmi botrányok miatt, például a Cambridge Analytica ügye miatt. 

A 2018. évi holland felmérés résztvevőinek több mint 70%-a a Facebookon közzé-

tett tartalmakat nem tartotta megbízható információforrásnak. A Szilícium-völgyben 

fennálló tevékenységekkel kapcsolatos aggályait a népszerű holland tv-házigazda, Ar-

jen Lubach is nyilvánosan vállalta,  majd arra biztatta a felhasználókat, hogy töröljék a 

Facebook-profiljaikat. A 2018. évi #DeleteFacebook kampány hatására a becslések 

szerint megközelítőleg 240 000 felhasználó döntött úgy, hogy törli a fiókját. Ezzel pár-

huzamosan az Instagram viszont egyre népszerűbbé vált. A holland források szerint az 

Instragram online felhasználóinak számra 9,7 millió felhasználó volt 2020 januárjában. 

A fotó- és videómegosztó közösségi hálózati alkalmazás legtöbb felhasználója a 25–34 

évesek kategóriájába esik. 

A WhatsApp azonban a legnépszerűbb közösségimédia-platform több mint 12 mil-

lió felhasználóval. A holland 22–36 éves kategóriába eső személyek 89%-a jelezte, 

hogy aktívan használja a WhatsApp alkalmazást, a Facebook, az Instagram és a 

Snapchat helyett. 2016 és 2018 között a 40–79 éves korosztály körében volt a legnép-

szerűbb az applikáció, azonban megállapítható, hogy az elmúlt időszakban jelentős vál-

tozás következett be a felhasználói célok vonatkozásában.1320 

 

2. A véleménynyilvánítás szabadsága és nyilvánosság értelmezési kérdései 

A véleménynyilvánítás szabadsága számos, Hollandia által is ratifikált nemzetközi, em-

beri jogi egyezményben megjelenő alapvető jogosultságot jelent. Csupán két releváns 

példával élve, az Emberi Jogok Európai Egyezményében és az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában is deklarálásra került a véleménynyilvánítás szabadsága. 1321 Valamint ezen 

alapvető jog, az európai hagyományokhoz hűen, Hollandia jogalkotásában is megjelenik. 

 
1320  Social media usage in the Netherlands – Statistics & Facts. https://www.statista.com/statistics/6970 

47/share-millennials-actively-using-social-media-the-netherlands-by-social-network/ (2020. 04. 01.). 
1321  Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke és az Európai Unió Alajogi Chartájának 11. cikkei. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR 

(2020. 03. 28.), https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf (2020. 03. 28.). 

https://www.statista.com/statistics/697047/share-millennials-actively-using-social-media-the-netherlands-by-social-network/
https://www.statista.com/statistics/697047/share-millennials-actively-using-social-media-the-netherlands-by-social-network/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
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A holland Alkotmány 7. cikke kimondja, hogy a vélemények és gondolatok sajtóban 

történő szabad közléséhez nem szükséges előzetes engedélyt kérni. A rádióra és a sajt-

óra vonatkozó szabályokat a Parlament határozza meg, a rádió- vagy televízióadás tar-

talmának előzetes felülvizsgálata nem engedélyezett. Bizonyos előadások és műsorok 

megtekintése a tizenhat évesnél fiatalabb személyek tekintetében, a közerkölcs védel-

me érdekében korlátozhatóak a Parlament által hozott törvény által.1322 

A holland szemlélet a véleménynyilvánítás szabadságának tág értelmezését foglalja 

magában. Ezen alapjog körében védendő értéknek tekinti – a közlés és szólás szabad-

sága mellett – a színház, a zene, a film, a videó, a CD és DVD tartalmának és terjesz-

tésének a szabadságát, illetve az internetes platformokon történő kommunikációt is.1323  

A holland bíróságok a véleménynyilvánítás szabadságával összefüggésben hozott 

ítéleteikben gyakran hivatkoznak az EJEB által hozott határozatokra, valamint a stras-

bourgi fórum által kialakított mérlegelési rendszerre. Erre szemléletes példát nyújt az 

az eset, amelyben a Geert Wilders politikus elleni gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ügy-

ben kellett döntést hoznia a holland bírói fórumoknak. Ezen eljárás széles társadalmi 

érdeklődés mellett zajlott le. Az ügyben a hágai elsőfokú bíróság az EJEB vonatkozó 

ítéletét idézte, amikor kimondta, hogy: „a véleménynyilvánítás szabadsága a demok-

ratikus társadalom egyik alapja, amelyet a pluralizmus, a tolerancia és a nyitottság 

jellemzi, ezért meg kell követelni az információ, ötletek és nézetek terjesztését, amelyek 

nem sokkolják, bántják vagy zavarják az államot vagy a lakosság nagy részét. E sza-

badság gyakorlására azonban korlátozásokat lehet előírni, ideértve a mások jogainak 

és szabadságainak védelmét is.” 1324 Az ítélkező fórum érvényre jutotta továbbá, hogy 

a gyűlöletbeszéd a szólás olyan körét jelenti, amely kívül esik a véleménynyilvánítás 

védett körén.1325 

A véleménynyilvánítás érvényesülési keretrendszerét egyértelműen befolyásolja 

az adott állam médiára vonatkozó szabályozása is. 2008-ban a holland parlament el-

fogadta a 2008. évi médiatörvényt (Mediawet, 2008), amely az állami és kereske-

delmi műsorszolgáltatók, a rövid távú műsorszolgáltatók és a kereskedelmi igény 

szerinti médiaszolgáltatók számára határozza meg a szabályokat. A holland médiahi-

vatal felügyeli a médiaszolgáltatókat, például megadja a műsorszórási engedélyeket, 

ellenőrzi a 2008. évi médiatörvény szabályainak betartását, és a szabályok be nem 

 
1322  A Holland Királyság Alkotmányának 7. szakasza. https://www.government.nl/documents/regulati-

ons/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008 (2020. 03. 29.). 
1323  Limits on Freedom of Expression: Netherlands. https://www.loc.gov/law/help/freedom-expres-

sion/netherlands.php (2020. 04. 18.). 
1324  Limits on Freedom of Expression: Netherlands. https://www.loc.gov/law/help/freedom-expres-

sion/netherlands.php (2020. 04. 18.). 
1325  Limits on Freedom of Expression: Netherlands. https://www.loc.gov/law/help/freedom-expres-

sion/netherlands.php (2020. 04. 18.). 

https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008
https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/netherlands.php
https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/netherlands.php
https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/netherlands.php
https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/netherlands.php
https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/netherlands.php
https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/netherlands.php
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tartásáért közigazgatási jellegű szankciókat szab ki. A médiatörvény ugyanakkor dek-

larálta azt is, hogy a kormány nem befolyásolja az állami és magán műsorszolgáltatók 

műsorainak kereteit és tartalmát. A 2008. évi médiatörvényben voltak azonban olyan 

szabályok, amelyek bizonyos mértékben korlátozták a külföldi műsorszolgáltatók 

részvételét. A jogszabály kvótákat tartalmazott az állami és magán műsorszolgáltatók 

európai és holland–fríz programjaira, korlátozva ezzel a külföldi, nem az Európai 

Unió területén működő műsorszolgáltatókat.1326 Ez a szabályozási rendszer számos 

alkalommal volt kritika és közéleti vita tárgya, a 2014-ben született új médiatörvény 

– ahogy fentebb ismertetésre is került – eltérő szabályozási metódust alkalmaz.  

A véleménynyilvánítás szabadságát illetően a szabad sajtó és az újságírás független 

működése is kiemelkedő szerepet játszik. Hollandiában e cél szolgálata megvalósul a 

médiatörvény szabályai, illetve az újságírókat megillető jogok,  például az információs 

forrásaik és személyiségi jogaik védelme által.  

Fontos továbbá megjegyezni, hogy Hollandia számos, nem kormányzati jellegű nem-

zetközi szervezettel is együttműködik a véleménynyilvánítás szabadságának előmozdí-

tása érdekében. Ide sorolható például a Free Press Unlimiteddel és az RNW Médiával 

történő kooperáció is. Az országban működik továbbá az emberi jogi biztos intézménye, 

amely különféle emberi jogi jelentéseket tár a Parlament elé, kiemelt figyelmet szentelve 

az internetes szólásszabadság helyzetének a feltárására.1327 Az állam nagy hangsúlyt fek-

tet az emberi jogok online térben történő védelmére, fontosnak tartja olyan elvek kidol-

gozását, amelyek a szólásszabadság biztosítása mellett, a személyiségi jogok védelmét is 

szolgálják. Az internet szabadságát illetően megalapította a „Szabadság Online” elneve-

zésű koalíciót, amelyhez már több mint 30 állam csatlakozott.1328  

Az internetes szólásszabadságot illetően fontos megjegyezni továbbá, hogy Hollan-

dia az első ország Európában, amely bevezette a hálózatsemlegességi törvényt. 1329 

Összességében megállapítható, hogy Hollandiában széles körben biztosításra ke-

rül a véleménynyilvánítás szabadsága és a társadalmi nyilvánosság is kiemelkedően 

fontos szerepet tölt be az állam működésében. A véleményszabadság korlátját az 

egyes jogágakban fellelhető, az emberi személyiség védelmét szolgáló rendelkezések 

 
1326  Limits on Freedom of Expression: Netherlands. https://www.loc.gov/law/help/freedom-expres-

sion/netherlands.php (2020. 04. 18.). 
1327  Freedom of expression, internet freedom and independent journalism. https://www.government. 

nl/topics/human-rights/human-rights-worldwide/freedom-of-expression-and-internet-freedom 

(2020. 04. 18.). 
1328  Freedom of expression, internet freedom and independent journalism. https://www.government. 

nl/topics/human-rights/human-rights-worldwide/freedom-of-expression-and-internet-freedom 

(2020. 04. 18.). 
1329  Netherlands launches internet freedom legislation. https://www.bitsoffreedom.nl/2011/06/22/net-

herlands-launches-internet-freedom-legislation/ (2020. 04. 22.). 

https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/netherlands.php
https://www.loc.gov/law/help/freedom-expression/netherlands.php
https://www.government.nl/topics/human-rights/human-rights-worldwide/freedom-of-expression-and-internet-freedom
https://www.government.nl/topics/human-rights/human-rights-worldwide/freedom-of-expression-and-internet-freedom
https://www.government.nl/topics/human-rights/human-rights-worldwide/freedom-of-expression-and-internet-freedom
https://www.government.nl/topics/human-rights/human-rights-worldwide/freedom-of-expression-and-internet-freedom
https://www.bitsoffreedom.nl/2011/06/22/netherlands-launches-internet-freedom-legislation/
https://www.bitsoffreedom.nl/2011/06/22/netherlands-launches-internet-freedom-legislation/


 

– 477 – 

alkotják. A nyilvánosság új platformját jelentik a közösségi média oldalai, amelyeket 

az ország 17 millió lakosának több mint 65%-a használ.1330 

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

3.1. A képmáshoz való jog védelme 

A holland jogrendszerben a képmáshoz való jog oltalma expressis verbis nem jelenik 

meg sem az Alkotmányban, sem a Polgári Törvénykönyvben. Az Alkotmány általános 

jelleggel mondja ki, hogy minden személyt megillet a személyiség sérthetetlenségéhez 

való jog, annak korlátozására csak a Parlament által meghatározott törvények által ke-

rülhet sor.1331 Ez a generális szabály az emberi személyiség egészére vonatkozik, így a 

képmáshoz való jog védelme is levezethető belőle. Ezen jogosultság védelme szem-

pontjából fontos szabályt jelent a szerzői jogi törvény, amelynek 21. szakasza ki-

mondja, hogy abban az esetben, ha a képmás az érintett személy megbízása nélkül ké-

szül, abban az esetben a szerzői jogok tulajdonosa nem hozhatja nyilvánosságra a fény-

képfelvételt, ha az ábrázolt a személynek – vagy halála után a rokonainak – észszerű 

érdeke szól a publikálás ellen.1332 A törvény kimondja továbbá, hogy nem minősül szer-

zői jogsértésnek, az elhunyt személy képmásának rokonai által történő felhasználása. 

Ha ugyanaz a portré két vagy több személyt ábrázol, akkor ezen képmások reproduká-

lásához mindegyik személy engedélyére – vagy halálát követő tíz éven belül hozzátar-

tozójuk hozzájárulására – van szükség.1333 

A képmáshoz való jog szabályozását illetően megállapítható, hogy a holland szabá-

lyozás szerzői jogi szempontból közelíti meg a kérdéskört.1334 Ezzel ellentétben, például 

a hazai szabályozás a polgári jogi személyiségvédelem körében oltalmazza a jogosultsá-

got, Belgiumban és Dániában pedig adatvédelmi szempontok szerint került kialakításra 

az oltalom. A képmáshoz való jog védelme kiemelt szereppel bír a közösségi média hasz-

nálói körében, mivel az egyik leggyakrabban sérülő személyiségi jogot jelenti.  

 

3.2. A becsület és a jó hírnév védelme 

A becsület és a jó hírnév védelme az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakor-

latában a véleménynyilvánítás szabadságával történő viszonyában nyer értelmezést. 

A véleményszabadság egyik fontos korlátját jelenti más személyek személyiségi jo-

 
1330  Social media usage in the Netherlands – Statistics & Facts. https://www.statista.com/to-

pics/5524/social-media-in-the-netherlands/ (2020. 04. 18.). 
1331  A Holland Királyság Alkotmányának 11. szakasza. https://www.government.nl/documents/regulati-

ons/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008 (2020. 03. 29.). 
1332  A holland Szerzői Jogi Törvény 21. szakasza. https://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/119.pdf (2020. 04. 16.). 
1333  A holland Szerzői Jogi Törvény 19. szakasza. https://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/119.pdf (2020. 04. 16.). 
1334  Ennek ellenére nyilvánvalóan fontos adatvédelmi rendelkezések is kötődnek e terület szabályozásához. 

https://www.statista.com/topics/5524/social-media-in-the-netherlands/
https://www.statista.com/topics/5524/social-media-in-the-netherlands/
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008
https://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/119.pdf
https://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/119.pdf
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gainak védelme. A közösségi média oldalai egyértelműen vélemény- és szólásszabad-

ság „új korszakát” hozták el, ennek ellenére a személyiségi jogok – így a becsület és a 

jó hírnév – védelmét ezeken a felületeken is biztosítani kell. A közösségi platformok 

üzenőfalán megjelenő, nyilvánosság elé tárt közlésekkel gyakorta valósul meg ezen 

személyiségi jogok sérelme. 

A becsület és a jó hírnév oltalmát illetően rögzíthető, hogy a holland jogrendszerben 

nem valósul meg az alkotmányos, illetve a polgári jogi szabályozásban expressis verbis 

ezen személyiségi jogok védelme. A személyiség generális jelleggel történő védelme 

azonban nyilvánvalóan a hírnév- és becsületsértő magatartások tilalmát is magában 

foglalja. A polgári jogi védelem mellett ezen jogosultságok büntetőjogi védelmének 

eszközei a rágalmazás és becsületsértés tényállásai, amelyek Hollandiában büntetőjogi 

tényállásként kerülnek szabályozásra. A holland Büntető Törvénykönyv több tényállást 

is tartalmaz a rágalmazásra vonatkozóan. A 261. szakasza kimondja, hogy bármely sze-

mély, aki egy konkrét tény állításával megsért egy másik személyt a nyilvánosságra 

hozatal szándékával, hat hónapot meg nem haladó tartamú szabadságvesztés büntetés-

sel illetve pénzbüntetéssel büntetendő.1335 Ha a jogsértésre írásban, vagy képek formá-

jában kerül sor, és ezeket nyilvánosságra hozzák, az elkövető becsületsértést követ el, 

amelyért egy évet meg nem haladó szabadságvesztéssel vagy magasabb összegű pénz-

büntetéssel büntetendő. 1336 

A büntetőjogi szabályozás ultima ratio jellege e tekintetben is érvényesül, enyhébb 

jogsértések esetén személyiségi jogok sérelmére hivatkozással is indítható eljárás a be-

csület és jó hírnév sérelmére hivatkozással.  

 

3.3. Az emberi méltóság védelme 

Az emberi méltóság védelme a kontinentális jogrendszerekben klasszikus alapvető jog-

ként értelmezhető. 

A holland Alkotmányban1337 nem kerül nevesítésre, így szerepe meglehetősen kor-

látozottnak tekinthető, mind az alkotmányos kultúrában, mind a hagyományos holland 

jogi szemléletben. Értelmezése tipikusan parlamenti diskurzusokban és eseti bírósági 

döntésekben kerül előtérbe.1338 Érdekes körülményt jelent, hogy a közelmúltban javas-

lat született az emberi méltóság Alkotmányba történő bevezetésére. A 2005-ös évben a 

 
1335  A Holland Királyság Büntető Törvénykönyvének 261. szakasza. http://www.genderconcerns.org/ 

pdfs/Dutch%20Criminal%20Code.pdf (2020. 03. 27.). 
1336  A Holland Királyság Büntető Törvénykönyvének 262. szakasza. http://www.genderconcerns.org/ 

pdfs/Dutch%20Criminal%20Code.pdf (2020. 03. 27.). 
1337  A Holland Királyság Alkotmánya. https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/ 

the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008 (2020. 03. 29.). 
1338  Human dignity in the Netherlands. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-

3-319-27830-8_30-1.  

http://www.genderconcerns.org/pdfs/Dutch%20Criminal%20Code.pdf
http://www.genderconcerns.org/pdfs/Dutch%20Criminal%20Code.pdf
http://www.genderconcerns.org/pdfs/Dutch%20Criminal%20Code.pdf
http://www.genderconcerns.org/pdfs/Dutch%20Criminal%20Code.pdf
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-27830-8_30-1
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-27830-8_30-1
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politikai közbeszédben több ízben is felmerült az Alkotmány átdolgozásának a szüksé-

gessége, amelynek az egyik nóvumát jelentette volna egy preambulum megfogalmazása. 

Ennek céljára miniszteri rendelettel létrehozásra került egy tanácsadó testület, amelynek 

tagjai mind a politikai, mind a civil szféra képviselőiből szerveződtek, annak érdekében, 

hogy koherens javaslatokkal támogassák az Alkotmány esetleges átdolgozását.1339 A le-

hetséges módosítással kapcsolatos diskurzus későbbi szakaszában a Királyi Bizottság az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára hivatkozással támogatta az emberi 

méltósághoz való jognak az Alkotmány preambulumában történő szabályozását. Hang-

súlyt fektettek az Európai Unió Bírósága által létrehozott joggyakorlat vizsgálatára is, 

amely kifejezésre juttatta, hogy „a közösségi jogrendnek tagadhatatlanul az egyik célki-

tűzését jelenti az emberi méltóság, mint jogelv tiszteletben tartása”. 1340 A Királyi Bizott-

ság álláspontja szerint, az emberi méltóság fogalmának az Alkotmányba történő beépí-

tése egyfajta keretet jelentett volna az olyan alapvető jogok, mint a fizikai integritás és az 

embertelen, megalázó bánásmód tilalmának érvényesülése érdekében.  

A Bizottság javaslatában szükségesnek tartotta felhívni a figyelmet arra, hogy az 

Alkotmány alapvető jogokról szóló fejezetében rögzíteni szükséges azt a kitételt, hogy 

az emberi méltósághoz való jog lényege nem szenvedhet sérelmet. Az Alkotmány ál-

talános módosításaira vonatkozóan 2014-ben és 2016-ban is készült tervezet, amely 

mindkét állapotában tartalmazta volna az emberi méltóság Alkotmányba történő beve-

zetését, azonban a Parlament által egyik változat sem került elfogadásra.1341 

Mivel a holland Alkotmányban nem szerepel az emberi méltóságot oltalomban ré-

szesítő rendelkezés, így önállóan nem jelenthet hivatkozási alapot a bírósági eljárások-

ban. Elvi jelentősége azonban lehet, a peres eljárásokban történő jogkérdések tisztázása 

érdekében, a felek nyilvánvalóan hivatkozhatnak valamely emberi jogi dokumentum 

(különösen az EJEE) emberi méltóságot deklaráló passzusára.  

A holland bírói gyakorlatot vizsgálva, fellelhetőek azonban olyan jogesetek, ame-

lyekben megállapításra került az emberi méltósághoz való jog sérelme. Erre tipikusan 

a kisebbségi csoportok ellen irányuló gyűlöletbűncselekmények, a különösen erősza-

kos módon elkövetett gyilkosságok, illetve a gyűlöletbeszéd körében került sor. 1342 

A közösségi média felületeit illetően a gyűlöletbeszéd emberi méltósággal történő 

kapcsolódási pontja bír jelentőséggel, hiszen az effajta cselekmények elkövetési maga-

tartása gyakorta valamely online közösségi oldalon valósul meg. Egy 2016-os holland 

 
1339  Loof, Jan-Peter, 2017: Human Dignity in the Nerherlands, 8–9. https://openaccess.leidenuniv.nl/ 

bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1 (2020. 03. 29.). 
1340  Loof, Jan-Peter, 2017: Human Dignity in the Nerherlands, 9–10. https://openaccess.leidenuniv.nl/ 

bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1 (2020. 03. 29.). 
1341  Loof, Jan-Peter, 2017: Human Dignity in the Nerherlands, 12. https://openaccess.leidenuniv.nl/ 

bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1 (2020. 03. 29.). 
1342  Lásd hozzá például: ECLI: NL: GHAMS: 2010: BO0041; ECLI: NL: GHAMS: 2016: 296, (ECLI: 

NL: GHSGR: 2000: AE0149. számú jogesetek. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58371/Human_Dignity_in_the_Netherlands.pdf?sequence=1
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esetjogi döntésben1343 megállapításra került, hogy egy helyi politikus Twitter-felületen 

rasszistaként történő megjelölése az emberi méltóság sérelmét vonja maga után. Az al-

sóbb bíróság ilyen tartalommal történő indokolását a Hágai Fellebbviteli Bíróság is 

helybenhagyta.  

Összességében az emberi méltóság holland jogrendszerben történő szabályozásáról 

megállapítható, hogy az a körülmény, hogy nem került –  és a közeljövőben valószínű-

leg nem is kerül – alkotmányos alapjogként deklarálásra a jogosultság, annak szűk körű 

hivatkozási keretrendszerét teszi lehetővé. 

 

3.4. A magánélethez való jog 

A magánélethez való jogot illetően, első ízben – a korábban elemzett jogosultságokhoz 

hasonlóan – a vonatkozó nemzetközi emberi jogi dokumentumok vizsgálata indokolt. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke szerint: „Mindenkinek joga van 

arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. E jog 

gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat 

be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság 

vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, 

a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak 

védelme érdekében szükséges.”1344 Az Emberi Jogok Európai Chartájának a 7. cikke 

deklarálja, hogy „[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, ottho-

nát és kapcsolattartását tiszteletben tartsák”. 1345 

A magánélet oltalmát érintően fontos körülményt jelent azonban, hogy a magánélet 

fogalmára vonatkozóan nem adható általánosan elismert, egzakt fogalom, tartalma kor-

szakonként és jogrendszerenként jelentős eltéréseket mutat. A közszféra-magánszféra 

viszonya is jelentősen befolyásolja, más személyiségi jogokkal történő viszonya tudo-

mányos diskurzus tárgyát képezi. Ahogy a holland szabályozásból is kitűnik, nem vá-

lasztható el például az adatvédelem kérdéseitől sem. 

A holland jogrendszerben a magánélethez való jog az alkotmányban deklarált alap-

vető jogosultságként kerül szabályozásra. A Holland Királyság Alkotmányának 10. 

cikke kimondja, hogy mindenkinek joga van a magánélete tiszteletben tartásához a jog-

szabályok által deklarált korlátozások sérelme nélkül. A magánélet védelmének szabá-

lyait, a Parlament a személyi adatok rögzítésével és terjesztésével kapcsolatos törvény-

ben határozza meg. A Parlament által elfogadott jogszabály rendezi a személyek azon 

 
1343  ECLI: NL: GHDHA: 2016 1143. 
1344  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 8. cikke. https://www.echr.coe.int/Documents/Con-

vention_HUN.pdf (2020. 03. 30.). 
1345  Az Emberi Jogok Európai Chartájának 7. cikke. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR (2020. 03. 30.). 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
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jogait, hogy tájékozódhassanak a róluk rögzített adatokról, azok felhasználásáról, il-

letve megilleti őket a helyesbítéshez való jog is.1346 

A holland Polgári Törvénykönyvben, a hazai jogtechnikai megoldástól eltérően, 

nem kerül nevesítésre a magánélethez való jog. 1347 A magánélet védelmének szabályo-

zása helyet kap azonban az 1998-ban elfogadott távközlési törvényben, amelynek 11. 

fejezete a Személyes adatok és a személyes privacy címet viseli. A jogszabályban azon-

ban főképp adatvédelmi, és nem személyiségi jogi rendelkezések kapnak helyt.  

A közösségi portálokon a magánélethez való jog sérelme a portál üzemeltetője és 

annak felhasználói egymás közötti viszonyában is megsértésre kerülhet, általában nem 

önmagában, hanem valamely más személyiségi jog, tipikusan a képmáshoz való jog, jó 

hírnévhez való jog vagy a személyes adatok védelméhez való jog sérelme által. Ez a 

körülmény adhat magyarázatot a holland szabályozási módszerre, amely a személyes 

adatok védelme mellett, annak mintegy kiegészítéseként szabályozza a privacy-t, 

amelynek önálló, más személyiségi jogoktól, teljes mértékben független értelmezése 

nem jellemző a közösségi oldalakon elkövetett jogsértésekkel kapcsolatban.  

 

3.5. Titokvédelem és adatvédelem 

Az internetet, és azon belül a közösségi médiát használó jogalanyok személyes adatai-

nak védelme jelen szabályozási terület egyik legelemibb részét képezi.1348 Az adatvé-

delmet érintően kiindulási alapot képez, a holland Alkotmány korábban is idézett 10. 

cikke, amelyben szabályozásra kerül a személyes adatok védelméhez való jog. 

A kiterjedt adatvédelmi rendelkezések szükségességét alátámasztja az a tény is, hogy 

a mobiltelefonon történő internethasználat, más európai országok tendenciáihoz hason-

lóan, az utóbbi évtizedben rendkívüli módon megnövekedett Hollandiában. Az Európai 

Parlament által 2011-ben kiadott tanulmány szerint,1349 a „De Randstad” – azaz Hollan-

dia négy legnagyobb városát magában foglaló ipari és szolgáltató agglomeráció – a 

harmadik legnagyobb mobilinternet-forgalmat lebonyolító helyszín a világon.1350 

 
1346  A Holland Királyság Alkotmányának 10. cikke. http://www.dutchcivillaw.com/legislation/constitu-

tion011.htm (2020. 03. 30.) 
1347  A Holland Királyság Polgári Törvénykönyve. http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm 

(2020. 03. 30.) 
1348  Erre válaszul született az Európai Parlament és  Tanács 2016/679. számú rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok sza-

bad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), amely az álta-

luk vizsgált jogrendszerekben is kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktus. 
1349  European Parliament, does it help or hinder? Promotion of Innovation on the internet and citizens’ 

right to privacy, ip/a/itre/st/2011-10 (Dec. 2011), at 42, n.6. http://www.europarl.europa.eu/com-

mittees/fr/studiesdownload.html?language Document=EN&file=65871 (2020. 03. 31.). 
1350  A holland távközlésről szóló törvény 11.7a cikke. https://www.government.nl/documents/policy-no-

tes/2012/06/07/dutch- telecommunications-act (2020. 03. 31.). 

http://www.dutchcivillaw.com/legislation/constitution011.htm
http://www.dutchcivillaw.com/legislation/constitution011.htm
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?language%20Document=EN&file=65871
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?language%20Document=EN&file=65871
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2012/06/07/dutch-%20telecommunications-act
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2012/06/07/dutch-%20telecommunications-act
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Az államban 2018. május 25. napján – a GDPR kötelező tagállami alkalmazásával 

egyidejűleg – hatályba lépett a korábbi adatvédelmi szabályozást teljes mértékben hatá-

lyon kívül helyező „General Data Protection Regulation Implementation Act” (holland 

nyelven: „Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming”). 

A holland adatvédelmi hatóság (Autoriteit Persoonsgegevens1351) joggyakorlatából 

a közösségi oldalakra nézve egy 2018. július 12-i tájékoztató érdemel figyelmet. Esze-

rint a Facebook frissítette az adatkezelési tájékoztatóját a hatóság vizsgálatát követően. 

A vizsgálat során a hatóság megállapította, hogy a Facebook az érintettek megfelelő 

tájékoztatása és hozzájárulása nélkül használta fel személyes adataikat célzott reklámo-

zásra, valamint az érintettek szexuális irányultságra vonatkozó adatait pedig kereske-

delmi célokra. A módosítás eredményeképpen az érintettek szélesebb körű informáci-

ókat kaptak a feldolgozott személyes adatok jellegéről, az adatok kezelésének céljáról, 

arról, hogy a személyes adatokat hogyan és kinek továbbítják, valamint az adatkezelés 

jogalapjairól1352, ami rendkívül kedvező hatást gyakorolt a Facebook általános adatvé-

delmi rendeletének való megfelelésére.  

A holland tagállami jog nem határoz meg alacsonyabb életkort a rendeletben rögzí-

tetthez képest, azaz Hollandiában is 16 év feletti gyermek adhat érvényes hozzájárulást 

a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgálta-

tások vonatkozásában végzett személyes adatok kezeléséhez.1353 Hozzájárulással kap-

csolatban azonban tartalmaz a holland nemzeti jog egy kivételt, ugyanis a kizárólag 

újságírási célból adott adatkezeléshez hozzájárulás nem vonható vissza.1354 

Hollandia élt a GDPR 22. cikke (2) bekezdésének b) pontjában biztosított lehető-

séggel, és megállapított kivételeket az automatizált egyedi döntéshozatal tilalma alól, 

ugyanis a GDPR 22. cikkének (1) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az automatizált 

egyéni döntéshozatal – a profilozáson kívüli – alapja az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez, vagy a közérdekből elvégzett feladat elvégzéshez szüksé-

ges. A végrehajtási törvény ad néhány példát a jogalkalmazók számára, miszerint ez 

olyan helyzetekre vonatkozik, amikor szigorúan egyéni jellemzők alapján automatizál-

ható az egyedi döntéshozatal, pl. bizonyos juttatások odaítélése esetén nincs ok az em-

beri beavatkozás megkövetelésére. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intéz-

kedéseket kell hoznia az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 

érdekében.  

A holland jogszabályok nem biztosítanak az általános adatvédelmi rendelet 58. cik-

kében írtak alapján további hatáskört a felügyeleti hatóságnak. A hatóság útmutatásait 

honlapján teszi közzé, melyek eddig olyan témákban elérhetők, mint direkt marketing, 

 
1351  Honlapjának elérhetősége: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
1352  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/news/facebook-changes-policy-after-investigation-dutch-

data-protection-authority . 
1353  https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=collection-and-processing&c=NL. 
1354  https://www.whitecase.com/publications/article/gdpr-guide-national-implementation-netherlands. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/news/facebook-changes-policy-after-investigation-dutch-data-protection-authority
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/news/facebook-changes-policy-after-investigation-dutch-data-protection-authority
https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=collection-and-processing&c=NL
https://www.whitecase.com/publications/article/gdpr-guide-national-implementation-netherlands


 

– 483 – 

biztonsági kamerák, Wi-Fi-követés, nyomkövető sütik, incidensek bejelentése, kézi-

könyv a Google Analytics adatvédelmi szempontból megfelelő beállításaihoz. E tekin-

tetben kiemelhetőek például a Biztonsági és Igazságügyi Minisztérium útmutatásai és 

ajánlásai, valamint a különböző magatartási kódexek, amelyek a személyes adatok in-

terneten történő kezelésére vonatkoznak. Ilyen például, a holland Kormány és magán-

szektor által, 2008-ban elfogadott jogilag nem kötelező érvényű „kódex”, amely a jog-

ellenes internetes tartalmak kezeléséről és eltávolításáról szól.1355 

A véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban, amellett, hogy – amint azt fent 

említettük – a hozzájárulás nem vonható vissza, a holland adatvédelmi jog számos to-

vábbi kivételszabályt állapít meg, így nem alkalmazandók az általános adatvédelmi 

rendelet 7. cikk (3) bekezdése, 11. cikk (2) bekezdése, a III., V., VI, VII. fejezete, va-

lamint a IV. fejezetből a 24–25., 28–29. és 32. cikkein kívül eső rendelkezések. 

Ahogy a fentiekben említésre került, a személyes adatok védelmét több holland ha-

tóság működése is koordinálja és elősegíti. E tekintetben az Adatvédelmi Hatóság te-

kinthető a legfontosabb állami szervezetnek, amely 2001-ben kezdte meg működését, 

egy korábbi adatvédelemmel foglalkozó ügynökség jogutódjaként.1356 A szervezet mű-

ködését és annak titkárságát a hatéves időtartamra kinevezett elnök irányítja. A Ható-

ságon belül négy fő részleg különböztethető meg: a Felügyeleti Osztály, a Jogi Osztály, 

a Kommunikációs Osztály és az Operatív Menedzsement Osztály.1357 

A személyes adatok védelmét illetően kiemelhető a Rádiókommunikációs Ügynök-

ség, valamint a Független Posta- és Távközlési Hatóság, amely 1997. augusztus 1-jén 

került létrehozásra. 

 

4. A közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

A közéleti szereplők e szerepkörükkel összefüggésben történő bírálhatósága a demok-

ratikus berendezkedésű államok működésének fontos feltétele, hiszen a közérdekű, szé-

les társadalmi spektrumú vita elengedhetetlen az átlátható állami működéshez. Fontos 

azonban a közéleti szerepet betöltő jogalanyok magánéletét leválasztani a közéletben 

betöltött szerepétől. A közéleti szereplők személyiségi jogai – az EJEB gyakorlatából 

levonható következtetések alapján – a véleménynyilvánítás alapjogával és a belőle ere-

deztethető jogokkal konkurálnak. A holland alkotmányos és polgár jogi szabályozás-

ban nem találhatóak kifejezetten erre a személyi körre vonatkozó rendelkezések. Ennek 

ellenére indulnak peres eljárások közéleti szerepet betöltő jogalanyokra vonatkozóan. 

E tekintetben a magánélet és közügy, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága és az 

 
1355  Online privacy law: Netherlands. https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/nether-

lands.php (2020. 03. 31.). 
1356  A Hatóság működéséről lásd bővebben: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en (2020. 03. 31.). 
1357  Online privacy law: Netherlands. https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/nether-

lands.php (2020. 03. 31.). 

https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/netherlands.php
https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/netherlands.php
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en
https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/netherlands.php
https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/netherlands.php
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érintett közszereplő személyiségi jogainak a védelmével kapcsolatos kérdések kerülnek 

vizsgálatra, amelyhez segítséget nyújt az EJEB által kialakított szempontrendszer. 

További fontos körülményt jelent az állam alkotmányos monarchiaként történő be-

rendezkedése. Az uralkodó család tagjainak bírálatát illetőn kiemelendő a Büntető Tör-

vénykönyv 111. szakasza, amely kimondja, hogy az uralkodó szándékos rágalmazása 

legfeljebb ötéves időtartamú szabadságvesztéssel és magasabb összegű pénzbüntetés-

sel büntetendő.1358 Ezen rendelkezés az állami berendezkedés történelmi tradíciójával 

és azzal a körülménnyel magyarázható, hogy a mindenkori uralkodó az állam jelképé-

nek tekinthető.  

A közelmúltban sor került egy olyan peres eljárásra, amely közéleti szereplők sze-

mélyiségi jogaival, illetve az egyik közösségi oldallal kapcsolatos jogkérdéseket vizs-

gált. 2019 áprilisában John de Mol, holland híresség pert indított a Facebook ellen, 

amiatt mert az oldalon az ő és más közéleti szereplők képmásával ellátott hirdetések 

jelentek meg.1359 Ezen hirdetések egyértelműen csalásnak minősültek, különböző 

bitcoin vásárlásokra buzdították a felhasználókat. A fotófelvételek felhasználáshoz 

azonban sem de Mol úr, sem más, a fényképeken szereplő közéleti szereplők sem adtak 

hozzájárulást. A bírósági ítélet indokolása szerint a csalások közel 1,7 millió euró kárt 

okoztak a bűncselekmények sértettjeinek. Ezen jogesetek kapcsán született meg a Face-

book portálon a „hamis hirdetés jelentése” gomb. 

 

5. A jogsérelmekért való felelősségi kérdések és a bírósági jogérvényesítési  

kérdések 

A személyiségi jogi sérelem esetén – akár az online világban, akár a materiális való-

ságban megvalósuló sérelem okozza – a vagyoni és nem vagyoni sérelem reparációját 

biztosítani kell. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a közösségi oldalakon megva-

lósuló személyiségi jogsértésekkel kapcsolatos felelősségi kérdések fontos részét ké-

pezik a bizonyítás nehézségei. A hamis adatokkal létrehozott „kamuprofilok” különö-

sen megnehezítik a bizonyítást, azonban a Facebook-portál üzemeltetői valamely állam 

hatóságának hivatalos megkeresésére kötelesek kiadni a kért adatokat. Ez a lehetőség 

megkönnyíti a bizonyítást, így a felelősség megállapítását is. 

Az általunk vizsgált jogrendszerben megvalósul a nem vagyoni sérelmek megtérí-

tésének a lehetősége. A sérelemdíj hazai jogrendszerbe történő bevezetésével kapcso-

latos tudományos diskurzusban gyakorta előtérbe került a holland minta. A Hollandiá-

ban alkalmazott komoly jogsértés klauzulája a jogellenes magatartás vizsgálatára he-

lyezi a hangsúlyt. A bíróság annak eldöntésére, hogy van-e az igényérvényesítő félnek 

 
1358  A holland Büntető Törvénykönyv 111. szakasza. http://www.genderconcerns.org/pdfs/Dutch%20 

Criminal%20Code.pdf (2020. 04. 27.) 
1359  Facebook case in bitcoin advertisement. https://www.tellerreport.com/business/2019-12-06---facebook-

on-appeal-in-case-of-fake-bitcoin-advertisements-john-de-mol-.BJXpGAsPaH.html (2020. 04. 22.) 

http://www.genderconcerns.org/pdfs/Dutch%20Criminal%20Code.pdf
http://www.genderconcerns.org/pdfs/Dutch%20Criminal%20Code.pdf
https://www.tellerreport.com/business/2019-12-06---facebook-on-appeal-in-case-of-fake-bitcoin-advertisements-john-de-mol-.BJXpGAsPaH.html
https://www.tellerreport.com/business/2019-12-06---facebook-on-appeal-in-case-of-fake-bitcoin-advertisements-john-de-mol-.BJXpGAsPaH.html
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jogalapja a fájdalomdíj összegének követelésére, a per tárgyát képező jogsértő maga-

tartást két szűrőn engedi át. Az objektív szűrő során a bíró azt vizsgálja, hogy az alperes 

által kifejtett magatartás alkalmas volt-e valamely elismert és védelemben részesített 

személyiségi jog megsértésére. Ennek megállapításához az ítélkező fórum tapasztalati 

tényeket, saját erkölcsi ítéletét, a társadalom elvárásait, jogalkotói szándékokat vesz fi-

gyelembe. Ha az objektív szűrő alkalmazása során arra a következtetésére jut a bíróság, 

hogy a magatartás személyiségi jogot sérthet, akkor a fájdalomdíj megítélésre alapos 

igénnyel léphet fel az alperes. Ezt követően történik a szubjektív alapú vizsgálat. E tekin-

tetben az jelenti a megválaszolandó kérdést, hogy a magatartás az adott, konkrét károsult 

viszonylatában sértett-e valamilyen személyiségi jogot és ez eredményezett-e valamilyen 

hátrányt a jogosult oldalán. A szubjektív szűrő esetében nagy szerepet játszanak a káro-

sult személyi körülményei, például egy objektíve egyébként ártalmatlannak tűnő kijelen-

tés egy depressziós, önértékelési zavarokkal küzdő károsult esetében lehet becsületsértő, 

ha a károkozónak a károsult személyiségéről megfelelő ismerete van.1360 

A klasszikus bírósági jogérvényesítési rendszert illetően rögzíthető, hogy a holland 

bírósági rendszer a hagyományos hierarchikus mintát követi, kialakulására nagy hatást 

gyakorolt a francia rendszer. Ez többek között abban is megvalósul, hogy Hollandiában 

nincs esküdtszéki bíráskodás. A közigazgatási bíráskodás szervezetendszere különvá-

lik a büntető, illetve a polgári igazságszolgáltatásról. A bírói kar független, és a bírákat 

csak hivatali visszaélés vagy cselekvőképtelenség miatt lehet hivatalból eltávolítani. 

Az országban 11 kerületi bíróság működik, amelyek mindegyike legfeljebb öt szerve-

zeti egységre tagolódik. A kerületi bíróságon belül elkülöníthető a közigazgatási, a pol-

gári, a büntető-, a családi ügyeket, illetve a fiatalkorúak ügyeit tárgyaló ítélkezési szerv. 

A polgári ügyekben az egyszerűbb megítélésű tényállások esetén, amelyek például bér-

leti jogviszonyokkal vagy foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatban merülnek fel, 

egyesbíró jár el. A kisebb súlyú büntetőügyekben szintén egyesbíró ítélkezik, aki álta-

lában szóbeli ítéletet hoz, közvetlenül a tárgyalás után. A nagyobb tárgyi súlyú ügyben 

három bíróból álló tanács is ítélkezhet. 1361 

A holland bírósági szervezetrendszerben fontos nóvumot jelent a Holland Kereske-

delmi Bíróság (angol betűszóval: NCC) létrejötte, amelyet 2019. január 1-jén hoztak 

létre. A bíróság kereskedelmi jogvitákban, nemzetközi jogvitákban és kijelölt jogható-

ság esetén is lát el ítélkező tevékenységet. 

A másodfokú bíróságokat tekintve, Hollandiában négy fellebbviteli bíróság létezik: 

Hága, Amszterdam, Arnhem-Leeuwarden és ’s-Hertogenbosch. Ezen fórumok a kerü-

leti bíróságok által benyújtott fellebbezéseket tárgyalják. A büntető- és polgári ügyeken 

kívül a fellebbviteli bíróságok közigazgatási bírósági minőségükben az adóbevallások 

 
1360  Békey, 2007. 
1361  The dutch court system. https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-

settlement/the-dutch-court-system (2020. 04. 20.). 

https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-settlement/the-dutch-court-system
https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-settlement/the-dutch-court-system
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elleni fellebbezésekkel is foglalkoznak. Határozataikkal szemben a Holland Legfelsőbb 

Bírósághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A Hágában található Legfelsőbb Bíróság 

a legfelsőbb szintű bíróság Hollandiában a polgári, büntető-, és adójogi ügyekben. 

Mindezeken kívül Hollandiában három speciális bíróság működik, amelyek a közigaz-

gatási jog meghatározott területeivel foglalkoznak. A Központi Fellebbviteli Bíróság 

székhelye Utrechtben található, és a szociális biztonság és a közszolgálat területén fog-

lalkozik. A Kereskedelmi és Ipari Fellebbviteli Bíróság a hágai székhelyén működik, 

és a szociális-gazdasági közigazgatási jog, valamint az olyan törvényekkel kapcsolatos 

fellebbezésekkel foglalkozik, mint például a versenyjogi szabályozás vagy a távközlési 

törvény. Az Állami Tanács Igazgatási Joghatósági Osztálya Hágában található, és elbí-

rálja a lakosság, az egyesületek vagy a kereskedelmi társaságok fellebbezését az ön-

kormányzati, tartományi vagy központi kormányzati szervek határozata ellen. 1362 

Rátérve a sajtó szabályozására, alapelvként rögzíthető, hogy a demokratikus társa-

dalomban nélkülözhetetlen a szabad sajtó. Hollandiában a kormány nem befolyásol-

hatja azt, hogy az állampolgárok milyen álláspontot képviselnek. Természetesen az ál-

lam egészen addig biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, amíg a közzétett vé-

lemények nem ütköznek a jogszabályban lefektetett feltételekbe. A véleménynyilvání-

tás mellett biztosítják a sajtószabadságot is. 

A holland jogrendszerben ezt az alapelvet az alkotmány rögzíti. Mindenki mondhat 

vagy írhat, amit csak szeretne, feltéve, hogy nem sérti meg a törvényt. Tiltott például a 

rágalmazás, a gyűlöletre és a diszkriminációra való felbujtás. A közzétett hírek, infor-

mációk, vélemények vizsgálatát követően a bíróság jogosult eldönteni, hogy az adott 

produktum jogszabályba ütközik-e. 

A holland kormány alapelve, hogy Hollandiában mindenki kifejezheti gondolatait 

vagy érzéseit az újságokban, folyóiratokban, a rádióban, tv-ben vagy az interneten. Eb-

ből következik, hogy az interneten közzétett tartalmak a rádiós, televíziós és a nyomta-

tott sajtóra vonatkozó szabályokkal esik azonos szabályozás alá. Megállapítható tehát, 

hogy az internetes tartalmakat is a közzétételt követően bíróság jogosult megvizsgálni 

és elbírálni. 

A médiatörvény kimondja, hogy a közszolgálati és a kereskedelmi műsorszolgálta-

tók szerkesztői függetlenséggel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben 

felelősek műsoruk formájáért és tartalmáért. A kormány nem avatkozhat bele a műkö-

désükbe. A műsorszolgáltatók maguk döntenek arról, hogy mit sugároznak rádión, tv-n 

és az interneten. 

 

 
1362  The dutch court system. https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-

settlement/the-dutch-court-system (2020. 04. 20.). 

https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-settlement/the-dutch-court-system
https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-settlement/the-dutch-court-system
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6. A jogérvényesítés egyes speciális eljárási kérdései, intézményei és útjai 

A klasszikus felelősségi kérdések és a bírósági szervezetrendszer rövid vázlata után, 

jelen alpontban a médiával és a hatósági joggyakorlattal kapcsolatos fontosabb kérdé-

seket mutatjuk be. 

A demokratikus társadalmak működésében a média a polgárok legfontosabb infor-

mációforrásaként működik. A média hatékony és jogszabályoknak megfelelő működé-

sének biztosítása érdekében államonként különböző intézmények végzik tevékenysé-

güket. A holland Médiahatóság (Commissariaat Voor De Media) feladatai hét területre 

terjednek ki. Tevékenységi körébe tartozik az engedélyeztetés, a programfelügyelet, a 

pénzügyi felügyelet, a tanácsadás, a metaellenőrzés, a médiafigyelés és a rögzített tar-

talmak felügyelete.1363 

A Médiahatóság engedélyeket ad ki a kereskedelmi műsorszolgáltatóknak, és kine-

vezi a regionális és helyi közszolgálati műsorszolgáltatókat. A Médiahatóság ellenőrzi, 

hogy az engedélykérelmek megfelelnek-e a feltételeknek, és gondoskodik arról, hogy 

a szolgáltatók az engedély megadását követően is az előírt feltételeknek megfelelően 

működjenek. 

A programfelügyelet során a Médiahatóság figyelemmel kíséri a hirdetési és szpon-

zorálási szabályok, és a programszabályok követelményeinek betartását. Ez a felügye-

leti tevékenység mindig a műsorok sugárzása után történik. A nyomtatott sajtó, a rádió 

és a televízió alkotmányosan védett tartalomnak minősül. A programokat tilos előzete-

sen értékelni ezen alkotmányos garancia értelmében, ezért az előzetes cenzúra ki van 

zárva. Ugyanezen okból a Médiahatóság nem befolyásolja a programok formáját és 

tartalmát, a műsorszolgáltatók maguk felelnek azért. 

A pénzügyi elszámoltathatóság szintén utólag történik, és csak a közszolgálati mű-

sorszolgáltatókra vonatkozik, nemzeti, regionális és helyi szinten. A felügyelet a köz-

szolgálati műsorsugárzó médiumok kiadásainak jogszerűségére és átláthatóságára, a 

közszolgálati médiaintézmények nem kereskedelmi jellegű működésére és a pénzügyi 

integritásra összpontosít. 

A hatóságnak fontos tanácsadói funkciója van például a közszolgálati műsorszol-

gáltatás többéves költségvetése vonatkozásában. A Médiahatóságot rendszeresen fel-

kérik arra, hogy adjon tanácsot olyan speciális kérdésekben, amelyek megkövetelik a 

média és a médiaintézmények alapos ismereteit. Például tanácsot adott az oktatási, kul-

turális és tudományos miniszternek a közszolgálati műsorszolgáltató műsoradatainak 

kiadása vonatkozásában. 

2001-ben az Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztérium utasította a Médiaha-

tóságot arra, hogy médiafigyelő tevékenységet végezzen. Azóta a Médiahatóság a Media 

Monitor formájában évente jelentést készít a holland médiapiac helyzetéről. A Media 

 
1363  Commissariaat Voor De Media. https://www.cvdm.nl/toestemmingen (2020. 04. 03.). 

https://www.cvdm.nl/toestemmingen
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Monitor aktuális információkat nyújt az internetes újságok, folyóiratok, televízió, rádió 

és tartalomszolgáltatók tulajdonviszonyairól és piaci részesedéséről.  

A rögzített könyvárról szóló törvény végrehajtása a Holland Médiahatóság egyik alap-

vető feladata. Ez a törvény arra kötelezi a kiadókat, hogy rögzített árat állapítsanak meg 

a holland vagy fríz nyelvű könyvekre és azokra a zenei kiadványokra, amelyeket Hollan-

diában külön kiadványban adnak ki először. A kereskedelemben az eladóknak ezeket a 

könyveket és zenei kiadványokat a rögzített áron kell eladniuk a vásárlók számára.1364 

A holland médiaszabályozás kiemelt szerepet tulajdonít a kiskorúak védelmének, 

céljuk, hogy a gyermekeknek megtanítsák a média észszerű használatát. A központi 

kormányzat segíti a szülőket és a tanárokat különböző útmutatásokkal, például a mű-

sorok korhatár szerinti besorolásával. 

A Holland Audiovizuális Média Osztályozási Intézete (Netherlands Institute for the 

Classification of Audiovisual Media, a továbbiakban: NICAM) meghatározza az élet-

korra vonatkozó iránymutatások kritériumait, és foglalkozik az nézők által benyújtott 

panaszok kivizsgálásával. Körülbelül 1600 vállalat kapcsolódik a NICAM-hoz, idetar-

toznak a közszolgálati és kereskedelmi műsorszolgáltatók, a filmek forgalmazói, a mo-

ziüzemeltetők és a videókölcsönzők egyaránt.1365 A szervezet működése iparági önsza-

bályozás, pontosabban társszabályozás Európában egyedülálló formája, amely a teljes 

audiovizuális szektort egyesíti, értve ez alatt a közszolgálati és kereskedelmi műsor-

szolgáltatókat, a film, videó, DVD, valamint az interaktív számítógépjátékok gyártóit 

és forgalmazóit, valamint a mobilszolgáltatókat. A szervezet feladata tájékoztatni a fo-

gyasztókat a televíziós műsorszámok, filmek, videók, számítógépes játékok ajánlott 

korhatáráról, továbbá olyan információkat is hozzáférhetővé kíván tenni, amely alapján 

a szülő felelősen dönthet az adott film, műsor vagy termék kapcsán. Az intézet széles 

körű támogatást élvez az audiovizuális szektorban Hollandiában, és felel a Kijkwijzer 

rendszer koordinálásáért.1366 

A NICAM feladatainak ellátásában egy tanácsadó bizottság támogatja. A tanácsadó 

bizottság tagjai a média, az ifjúság, az oktatás és a jólét területén működő szakértők, a 

szülők és más társadalmi szervezetek, valamint a NICAM-ban részt vevő vállalatok 

képviselői. A Kijkwijzer tényleges megvalósítása az audiovizuális intézmények és a 

vállalatok kezében van. 

A Kijkwijzer életkorra vonatkozó ajánlása nem azt jelenti, hogy egy televíziós mű-

sor vagy film megfelelő az ilyen korú gyermekek számára, kizárólag azt vizsgálja, hogy 

az adott műsor tartalmaz-e olyan kifejezéseket, képeket, amelyek kizárólag bizonyos 

 
1364  Commissariaat Voor De Media. https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs (2020. 04. 07.). 
1365  Government of the Netherlands: Media act rules. https://www.government.nl/topics/the-media-and-

broadcasting/media-act-rules-for-broadcasters-and-programming (2020. 04. 15.). 
1366  Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media. https://www.kijkwijzer.nl/nicam 

(2020. 04. 02.). 

https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/media-act-rules-for-broadcasters-and-programming
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/media-act-rules-for-broadcasters-and-programming
https://www.kijkwijzer.nl/nicam
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életkor felett tekinthetők meg. Például egy komoly dokumentumfilm a besorolás alap-

ján bármelyik korosztály számára ajánlott, mivel nem tartalmaz olyan képeket, amelyek 

ártalmasak lehetnek a gyermekeknek. Ennek ellenére a film alkalmatlan lehet például 

kisgyermekek számára, mert annak a tartalma lehetséges, hogy túlságosan összetett 

számukra. A Kijkwijzer egyszerű figyelmeztetésként szolgál, azonban a gyermekek ál-

tal megtekintett tartalmakért a szülő felelős. 

A NICAM a Hollandiában kínált audiovizuális termékre alkalmazza a jelzéseket, a 

televíziós műsoroktól és filmektől a DVD-n lévő filmekig. A televízióban kivételt ké-

peznek a hírek és az élő műsorok, mivel ezeket nem lehet előre besorolni. Ezen műso-

rok készítői azonban kötelesek figyelembe venni a sugárzási időt, valamint a nézőket 

előzetesen figyelmeztetni kell a sokkoló képekre is. 

A „televíziózási útmutató” az életkornak megfelelő besorolást biztosítja a tv-műso-

rok vagy filmek számára. Minden műsort előzetesen megvizsgálnak és a következő 

kategóriák valamelyikébe besorolják: 

• minden életkor számára ajánlott; 

• 6 éven felüliek számára ajánlott; 

• 9 éven felüliek számára ajánlott; 

• 12 éven felüliek számára ajánlott; 

• 16 éven felüliek számára ajánlott; 

• 18 éven felüliek számára ajánlott. 

A kategorizáláson túl a műsorok vetítésének is meghatározták az idősávjait. Például 

20.00 óráig csak azok a programok vetíthetők, amelyek minden korosztály számára 

megtekinthetők. A 12 éven felüliek számára ajánlott műsorokat csak 20.00-tól 06.00-

ig, a 16 éven felüliek számára ajánlott műsorokat csak 22.00-tól 06.00-ig lehet sugá-

rozni. A boltok, mozik és videókölcsönzők kötelesek a korhatárok szerinti besorolást 

alkalmazni a működésük során. 

Az iránymutatások piktogramokat is alkalmaznak, amelyek az életkorra vonatkozó 

besoroláson túl a különböző tartalomra vonatkozó jelöléseket1367 is felhasználják – pél-

dául az erőszak, a szexuális tartalom, a horror, a kábítószer- és alkoholfogyasztás, va-

lamint a trágár kifejezések mind-mind külön kerülnek feltüntetésre. 

Magát a klasszifikációs rendszert, amelyet a hollandok Kijkwijzernek hívnak (a szó 

jelentése bölcs televíziónézés, vagy programújság), független szakértők dolgozták ki a 

jelenleg rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján és a szülők elvárásainak fi-

gyelembevételével. 

 

 
1367  Kijkwijzer explained. http://www.kijkwijzer.nl/about-kijkwijzer (2020. 04. 07.) 

http://www.kijkwijzer.nl/about-kijkwijzer
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1368 

 

A Kijkwijzer az adott médiatermék lehetséges ártalmas hatásáról igyekszik a fogyasz-

tókat informálni. A potenciális veszély ugyanakkor objektíven nem meghatározható 

terminus, az ezzel kapcsolatos megítélés mindig a konkrét helyen és időben uralkodó 

erkölcs és normák függvénye. A szubjektivitás és a kultúrafüggő jelleg megköveteli a 

módszertől a transzparenciát és a flexibilitást. A Kijkwijzernek amellett, hogy nyitott-

nak kell lenni a kritikára, adaptálnia kell az új tudományos nézeteket, valamint a társa-

dalmi morál és értékek változásait. 

Amennyiben egy csatorna nem csatlakozik a rendszerhez, akkor kizárólag olyan 

műsorokat sugározhat, amely valamennyi korosztály számára megtekinthető minősí-

téssel rendelkezik. A NICAM tagságot igazolni kell a holland médiahatóság felé.  

A Kijkwijzer és a PEGI minősítésnek az iránymutatáson túl azonban jogi oldala is 

van. Ezt a holland büntető törvénykönyv 240a. cikke rögzíti, amely szerint „bármely 

személy, aki tizenhat évesnél fiatalabb személy számára olyan képi ábrázolást mutat 

vagy elérhetővé tesz, amely az adott korosztály számára ártalmas lehet egy évet meg 

nem haladó szabadságvesztéssel, vagy negyedik kategóriájú pénzbírság kiszabásával 

büntetendő”. A rendelkezés értelmében a moziüzemeltető bűncselekményt követ el, ha 

 
1368  Kijkwijzer renews and refines with more ages and more information. http://www.kijkwijzer.nl/ kijk 

wijzer-renews-and-refines-with-more-ages-and-more-information/page18-0-533.html (2020. 04. 07.). 

http://www.kijkwijzer.nl/kijkwijzer-renews-and-refines-with-more-ages-and-more-information/page18-0-533.html
http://www.kijkwijzer.nl/kijkwijzer-renews-and-refines-with-more-ages-and-more-information/page18-0-533.html
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lehetővé teszi egy 16 évnél fiatalabb személy számára a 16 éven aluliak számára nem 

ajánlott minősítésű film megtekintését. A moziüzemeltetők jogosultak ellenőrizni a 

személyi igazolványt, ha felmerül, hogy az adott személy 16 évnél fiatalabb. Ilyen eset-

ben kötelesek megtagadni a moziterembe való belépést. 

Az ajánlott klasszifikációval kapcsolatos panaszokat, mint például a korhatárhoz 

köthető televíziós sugárzási időpont megsértését, a NICAM vizsgálja ki. 

A panasz kivizsgálása után, amennyiben a sérelem gyanúja valóban fennáll a Füg-

getlen Panaszbizottság foglalkozik az üggyel. Az eljárás során mindkét felet meghall-

gatják, és megalapozott panasz esetén kiszabják a megfelelő büntetést. A legenyhébb 

büntetés a figyelmeztetés, míg a kiszabható pénzbüntetés felső határa 135 000 euró is 

lehet, illetve a NICAM-tagság is megvonható. A Független Panaszbizottság döntésével 

szemben bármelyik fél fellebbezhet a Fellebbezési Bizottságnál. Évente hozzávetőle-

gesen összesen 400-500 kifogás érkezik a szervezethez, melynek 90%-át a NICAM 

irodája dolgozza fel, és megközelítőleg 10%-a kerül a Panaszbizottsághoz.1369 

A végrehajtással vagy a szabálysértés bejelentésével kapcsolatos kérdéseket nem 

a NICAM, hanem a Rádiókommunikációs Ügynökség (Agentschap Telecom) dol-

gozza fel.1370 

A Holland Adatvédelmi Hatóság (College Bescherming Persoonsgegevens – Dutch 

Data Protection Authority) kezeli a személyes adatok védelmével kapcsolatos ügyeket 

Hollandiában. A Holland Adatvédelmi Hatóság feladata annak ellenőrzése, hogy a 

szervezetek betartják-e a személyes adatok felhasználására vonatkozó törvényeket és 

rendeleteket. 

Az Adatvédelmi Hatóság 2001 szeptemberében kezdte meg működését. A DPA ve-

zetését az adatvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: PDPA) 51–61. cikke szabá-

lyozza, amely szerint a hatóságot egy elnök és két biztos vezeti. Kiemelendő azonban, 

hogy külön tagokat is kinevezhetnek azzal a céllal, hogy képviseljék a társadalom kü-

lönböző szereplőit. Az elnököt királyi rendelettel, a biztonsági és igazságügyi miniszter 

javaslata alapján nevezik ki hatéves, megújítható hivatali időre. A két biztost és a kü-

lönleges tagokat hasonlóképpen nevezik ki, azonban a kinevezés időtartama négy évre 

korlátozódik, amely szintén megújítható. Az elnök  vezeti a DPA működését és a szer-

vezet titkárságát. A támogató személyzet körülbelül hetven alkalmazottból áll, akik 

négy főosztályon végzik tevékenységüket. A szervezet felügyeleti osztályra (felosztva 

a magánszektorra, a közszektorra és a nemzetközi szekciókra), jogi osztályra, kommu-

nikációs osztályra és operatív menedzsment osztályra tagozódik. 

A DPA felügyeli a személyes adatok jogszerű feldolgozását, és figyelemmel kíséri, 

hogy a feldolgozás a holland és más EU-tagállam jogszabályaival összhangban törté-

 
1369  Kijkwijzer and the law. https://www.kijkwijzer.nl/legislation/page109.html (2020. 04. 13.). 
1370  Agentschap Telecom. https://www.agentschaptelecom.nl/ (2020. 04. 09.). 

https://www.kijkwijzer.nl/legislation/page109.html
https://www.agentschaptelecom.nl/
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nik-e. A felügyeleti tevékenységen túl ajánlásokat fogalmaz meg a jogalkotási javasla-

tokkal kapcsolatban, a jogszabályok végrehajtását pénzbírság kiszabásával kikénysze-

rítheti, teszteli a személyes adatok kezelésének magatartási kódexeit, valamint állás-

foglalásokat készít az adatvédelmi jogszabályok értelmezésére vonatkozóan. 

A feladatok között említhetjük továbbá, hogy lefolytatja a személyes adatok feldol-

gozásával kapcsolatos előzetes hatásvizsgálati eljárásokat, tanácsot ad a biztonsági és 

igazságügyi miniszternek a személyes adatok továbbítására vonatkozó engedélyek meg-

adása tárgyában, ha egy harmadik ország nem rendelkezik megfelelő szintű védelemmel, 

és éves jelentést készít tevékenységeiről. A DPA hatáskörrel rendelkezik továbbá a szen-

zitív adatok feldolgozására vonatkozó tilalom alóli mentességek megadására.1371 

Számos törvény, határozat és rendelet szabályozza a személyes adatok feldolgozását. 

A hat legfontosabb jogszabály, amelyet a Holland Adatvédelmi Hatóság felügyel: 

1. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR); 

2. Általános Adatvédelmi Rendelet végrehajtásáról szóló rendelet (UAVG); 

3. Rendőrség által kezelt adatokról szóló törvény; 

4. Bírósági és bűnügyi nyilvántartás; 

5. Választási törvény; 

6. Személyes adatok nyilvántartásáról szóló törvény. 

A felsorolt jogszabályok vonatkozásában megállapítható, hogy a GDPR közvetlenül 

alkalmazandó Hollandiában, azonban azon esetekben, ahol a GDPR lehetőséget bizto-

sít a nemzeti szabályozásra az UAVG (Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming) szabályai alkalmazandók.  

A GDPR-on kívül külön irányelv rendelkezik a rendőrség és az igazságszolgáltatás 

általi adatvédelemről (2016/80 irányelv). Ez az irányelv szabályokat állapít meg a sze-

mélyes adatok illetékes hatóságok általi feldolgozására – a bűncselekmények megelő-

zése, kivizsgálása, felderítése és üldözése, valamint a büntetések végrehajtása érdeké-

ben. Az irányelv az említett adatok és esetek vonatkozásában az Európai Unió tagálla-

mai számára rendelkezésre bocsátható. Hollandiában az irányelv 2019. január 1-jétől 

hatályos és a rendőrségi adatokról szóló törvényben (Wpg), valamint a bírósági és bün-

tetőeljárási törvényben (Wjsg) került átültetésre. A rendőrség a feladatai végrehajtása so-

rán hatalmas mennyiségű személyes adatot kezel és dolgoz fel. A személyes adatok vé-

delmét a rendőrségnél a rendőrségi adatokról szóló törvény (Wpg) szabályozza. A Wpg 

szabályozza a rendőrségi adatoknak a Nemzeti Rendőrség, a különleges nyomozó szol-

gálatok, a Királyi Katonai Rendőrség és a Nemzeti Nyomozó Szolgálat által történő fel-

dolgozását is. A bírósági és bűnügyi adatokról szóló törvény (WJSG) a bírósági adatok 

feldolgozását, valamint a bűnügyi adatok feldolgozását is szabályozza. A személyes 

adatok nyilvántartására szolgáló adatbázis (BRP) a holland lakosok személyes adatait 

 
1371  College Bescherming Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/perso-

onsgegevens (2020. 04. 16.). 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens
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tartalmazza. A személyes nyilvántartási adatbázisról szóló törvény (BRP Act) szabá-

lyozza ezen adatok helyes felhasználását. Ez magában foglalja az önkormányzatok 

magatartását a személyes adatok rögzítése, megváltoztatása és a BRP-ben való köz-

lése során.1372  

A PDPA 35. cikke értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy „szabadon és 

észszerű határidőn belül” tájékoztatást kérjen arról, hogy az érintett személlyel kapcso-

latban milyen adatokat tárol egy szerv. A szerv a megkeresést követő négy héten belül 

köteles írásban tájékoztatni az ügyfelet a tárolt adatok vonatkozásában. A felhaszná-

lóknak joga van az adatok megváltoztatását is kérni. 

A PDPA 36. cikke biztosítja a jogot, hogy a személyes adataikról a fenti rendelke-

zésnek megfelelően tájékoztatott személyek kérhetik, hogy az érintett szerv az adatokat 

helyesbítse, kiegészítse, törölje vagy blokkolja abban az esetben, ha azok ténylegesen 

pontatlanok, hiányosak vagy nem relevánsak az adatkezelő számára. A személyes ada-

tok feldolgozására vonatkozó kérelmek tárgyában meghozott határozatok a közigazga-

tási határozatok körébe tartoznak. 

A fentieken túl a PDPA biztosítja a jogot a sérelmet szenvedett félnek arra, hogy 

közigazgatási kártérítést igényeljen. A sértett fél amennyiben nem ért egyet a szerv által 

meghozott határozattal, vagy az érintett szerv az ügyfél adatkezelésre vonatkozó kérel-

mének nem tesz eleget bírósághoz fordulhat.  

A kereset előterjesztésére a szerv által meghozott határozat kézhezvételétől számí-

tott hat héten belül van lehetőség. Amennyiben az érintett szerv elmulasztja a válasz-

adási kötelezettségét a kereset előterjesztésének határideje az eredeti válaszadási határ-

idő leteltétől számított hat hétig áll fenn. 

A bíróság a beérkezett kérelmet köteles megvizsgálni, amennyiben megalapozottnak 

minősítik támogatja azt. A jogszabály lehetőséget biztosít az eljáró bíróságnak arra, hogy 

az érintett feleket személyesen meghallgassa, vagy írásbeli nyilatkozattételre hívhatja fel 

őket. Az ügyben érintett fél kérheti, hogy az Adatvédelmi Hatóság közvetítőként részt 

vegyen az eljárásban. Azoknak a személyeknek, akik a PDPA rendelkezéseit sértő csele-

kedetek miatt kárt szenvedtek, joguk van a kár méltányos megtérítésére. Az Adatvédelmi 

Hatóság jogosult közigazgatási szankciókat alkalmazni a PDPA-ban foglaltaknak meg-

felelően, ideértve korlátozó intézkedéseket és közigazgatási bírságokat is.1373 

A Holland Rádiókommunikációs Ügynökség (Agentschap Telecom) (RCA) fel-

ügyeli az internet-hozzáférés és a távközlési szolgáltatók kötelezettségeit. A Rádió-

kommunikációs Ügynökség felügyeli a kommunikációs hálózatok megbízhatóságát, 

 
1372  College Bescherming Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten 

(2020. 04. 16.) 
1373  Online Privacy Law: Netherlands. https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/nether-

lands.php#Current (2020. 04. 10.) 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten
https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/netherlands.php#Current
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hogy a hálózatok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Folyamatosan vizsgálják a meg-

lévő hálózatokat és az érdekelt vállalatok, valamint a lakosság bevonásával egyezteté-

seket végeznek a hatékony fejlesztések érdekében. 

A Független Posta- és Távközlési Hatóság (Onafhankelijke Post en Telecommuni-

catie Autoriteit, OPTA) a kommunikációs ágazatban történő beruházások előmozdítá-

sára irányul, miközben védi a fogyasztói érdekeket. Az OPTA 1997. augusztus 1-jén 

kezdte meg működését független közigazgatási szervként. Az OPTA felel az összes 

Hollandiában működő távközlési társaság felügyeletéért, vizsgálja, hogy a piaci sze-

replők a magánélet védelmére vonatkozó szabályokat betartják-e, illetve felelős a pi-

aci felek közötti vitarendezésért. Feladata továbbá a beérkezett panaszok kivizsgálása 

és a jogellenes tevékenység esetén megilleti a bírság kiszabásának joga.1374 

 

7. Egyéb államspecifikus szabályozás és megoldások 

A holland kormány három támogatási alapot biztosít a média számára: a Média Alapot, 

a CoBo Alapot és az Újságírás Népszerűsítési Alapot. 

A kormány aktívan hozzájárul a független újságíráshoz és ezáltal a véleménynyil-

vánítás szabadságának megóvásához az Újságírás-támogatási Alapok létrehozásával. 

Az alapok nemcsak újságokat és folyóiratokat, hanem az online sajtó támogatását is 

biztosítja. Évente körülbelül 2 millió eurót különít el abból a célból, hogy erősítse az 

innovatív újságírást és az újságírói szervezetek közötti regionális együttműködést. A tá-

mogatások oka az, hogy egyre több helyi és regionális újság, folyóirat és műsorszol-

gáltató megszűnik vagy egyre kevesebb munkavállalót foglalkoztat, ami kárt okozhat 

a demokráciában.1375 

A Holland Kulturális Média Alap támogatja a műsorszolgáltatás kulturális produkci-

óit, valamint a műsorszolgáltatók és a kulturális intézmények közötti együttműködést. 

A CoBo Alap támogatja a filmek és dokumentumfilmek gyártása érdekében a köz-

szolgálati műsorszolgáltatók és a független gyártók általi együttműködését. 

Az Újságírás Népszerűsítési Alap támogatja a magas színvonalú, változatos és füg-

getlen újságírást. Az Alap támogathat például olyan újságokat vagy hírmagazinokat, 

amelyek fennállása veszélyben van. Támogatja az újságírói weboldalakat, valamint a 

sajtóval és az újságírással kapcsolatos innovatív projekteket is.1376 

 

 
1374  Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. https://www.parlement.com/id/vh8lnhrq7yba/ 

opta (2020. 04. 08.) 
1375  Government of the Neitherlands: Safeguarding press freedom. https://www.government.nl/to-

pics/the-media-and-broadcasting/safeguarding-press-freedom. 
1376  Government of the Neitherlands: Funds for the media. https://www.government.nl/topics/the-me-

dia-and-broadcasting/funds-for-the-media (2020. 04. 10.). 

https://www.parlement.com/id/vh8lnhrq7yba/opta
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrq7yba/opta
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/safeguarding-press-freedom
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/safeguarding-press-freedom
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/funds-for-the-media
https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/funds-for-the-media
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Záró gondolatok 

Összességében megállapítható, hogy Hollandiában egy rendkívül kiterjedt szabályozás 

irányítja a média működését. A kiemelkedő technológiai fejlettséggel rendelkező ál-

lamban nagy figyelmet fordítanak a közösségimédia-platformok kihívásaira. A szabá-

lyozás megalkotása során jelentős szerepet kaptak a gyakorlati tapasztalatok, azonban 

annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak reagálni az új kihívásokra mind jogalko-

tói, mind jogalkalmazói oldalról szükséges volt a fellépés. E tekintetben a rendes bíró-

ságok által kifejtett esetjogi értelmezés mellett fontos szerephez jut a Médiatanács, il-

letve az Adatvédelmi Hatóság tevékenysége is. Kiemelhetőek továbbá, az ország kü-

lönböző egyetemein végzett kutatások, amelyek mind személyiségi jogi, mind adatvé-

delmi szempontból vizsgálják a közösségi média oldalai által teremtett kihívásokat, 

elősegítve ezzel azt, hogy Hollandiában az említett online platformok valóban a „gon-

dolatok szabad piacaiként” működjenek.  
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Dánia 

 

Czékmann Zsolt* – Halász Csenge** – Ritó Evelin*** 

 

 

Jelen tanulmány tárgya Dánia közösségi médiára vonatkozó jogi szabályozásának átte-

kintése. A sajtószabadság a demokratikus nyilvánosság működéséhez elengedhetetle-

nül szükséges, amelyet az államoknak egyrészt joguk, másik oldalról pedig kötelezett-

ségük biztosítani. Így az említett kérdéskör tisztázása kifejezetten fontos az egyes álla-

mok hatékony működése érdekében.  

A sajtószabadság biztosítása mellett azonban a személyiségi jogok oltalma is az állam 

fontos kötelezettségét jelenti. Az emberi személyiség egyes aspektusainak védelmét 

nemcsak a materiális valóságban, hanem az online világban is biztosítani kell. Így a jog-

alanyok mindennapi életének integráns részévé vált közösségi oldalak teremtette szemé-

lyiségi jogi kihívások jogalkotói és jogalkalmazói oldalról is hatékony választ kívánnak. 

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

Dániában a médiára vonatkozó szabályozási környezet vizsgálata során megállapítható, 

hogy a holland mintához hasonlóan, szintén a média felelősségéről szóló törvény szabá-

lyozza az időszakos kiadványokat, a rádiós és televíziós műsorszolgáltatókat, valamint a 

hírportálokat.1377 A hírportálokra a törvény hatálya kizárólag akkor terjed ki, ha a Sajtó-

tanácsnál regisztráltak. A média felelősségéről szóló törvény nem pusztán a média tartal-

mát szabályozó jogszabály, hanem a felelősséggel kapcsolatos elveket is rögzíti. 

A média felelősségről szóló törvény 34. szakasza tartalmaz egy fontos tartalmi sza-

bályt, amely előírja, hogy a médiának a „szilárd sajtóetikának” megfelelően kell eljár-

nia. Az említett szakasz egy dinamikus jogi norma, amelynek tartalma az idő múlásával 

a társadalom fejlődésével változhat. A médiafelelősségről szóló törvény szerint a média 

 
*  Czékmann Zsolt: tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Államtudományi Intézet, Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék. 
**  Halász Csenge: PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudo-

mányok Intézete, Polgári Jogi Intézeti Tanszék.  
***  Ritó Evelin: egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Államtudományi 

Intézet, Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék. 
1377  Bekendtgørelse af medieansvarsloven LBK nr 914 af 11. august 2014. https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2014/914 (2020. 03. 17.). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/914
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/914
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tartalmának és magatartásának összhangban kell lennie az úgynevezett jó sajtó gyakor-

lattal. A törvény nem határozza meg pontosan, hogy mi a jó sajtópraxis, tehát az adott 

esetben a sajtóbizottság mérlegelési jogkörébe tartozik. A helyes gyakorlatot azonban 

egyetlen törvény sem határozza meg. A jó sajtó magatartás ehelyett egy úgynevezett 

„alapelv”, amely az általános magatartás és a helyes magatartás kifejezését jelenti. 

Az általános és a helyes magatartásnak való megfelelés megítélése egy adott esetben 

végül a Sajtóbizottság mérlegelésétől függ. 

A jogszabályi rendelkezés értelmezése érdekében a Sajtótanács, a Dán Média Szö-

vetség (Danske Medier) és a Dán Újságírók Szövetsége (Dansk Journalistforbund) 

iránymutatásokat készít, amelyek rögzítik a helyes sajtóetika feltételeit. A sajtóetika 

szabályai szerint a tartalmakat a közzététel előtt alaposan meg kell vizsgálni, elsősor-

ban úgy, hogy a tartalom által érintett személy lehetőséget kapjon véleményének elő-

terjesztésére.1378  

A dán média célja a demokrácia biztosítása, a polgárok tájékoztatáshoz fűződő jo-

gainak megerősítése, a sajtó alkotmányos szabadsága, a sajtó szabadsága és a szerkesz-

tői függetlenség. 

A ma ismert alapelvekre vonatkozó iránymutatások többsége 1981-ből származik, 

míg mások 1960-ra nyúlnak vissza.  

A vonatkozó szabályokat a módosítások során a Sajtótanács, a Dán Média Szövet-

ség, és a Dán Újságírók Szövetsége által megfogalmazott javaslatok alapján folyama-

tosan próbálják az aktuális helyzethez igazítani. 

A módosítási törekvéseket a következő indokok igazolják: 

• a hír gyorsabban terjed, mint valaha; 

• a gyermekek aktív médiafelhasználóvá és tartalomgyártóvá váltak; 

• a közösségi média információforrásként szolgál a hagyományos média számára; 

• a digitális média gyorsabban és egyszerűbben elérhető, valamint kereshető, mint 

nyomtatott média.1379 

 

A sajtó és média részéről elvárt alapelvek a következők: 

1. A média feladata, hogy pontos és gyors információt nyújtson. 

2. A természetes és jogi személyeket megilleti a kritikához való jog, különösen ak-

kor, ha a média által közzétett kijelentéseket személyes érdek vagy sértő szándék 

vezérli. A kritikához való joggal párhuzamosan külön ellenőrzésnek kell alávetni 

azokat az információkat, amelyek bármely személyre nézve ártalmasak, sértőek 

vagy tiszteletlenek lehetnek. Az előzetes vizsgálatot mindenekelőtt az érintett sze-

mély bevonásával kell lefolytatni, mindamellett, hogy a véleményének előterjesz-

tésére észszerű időt kötelesek biztosítani.  

 
1378  Danske Medier. https://danskemedier.dk/ (2020. 03. 19.). 
1379  Dansk Journalistforbund. https://journalistforbundet.dk/fagligt-overblik (2020. 03. 19.). 

https://danskemedier.dk/
https://journalistforbundet.dk/fagligt-overblik
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3. A hibás információt tartalmazó híreket, cikkeket a szerkesztő saját hatáskörben 

köteles kijavítani. A kijavítást a tudomásszerzést követő legrövidebb időn belül 

köteles megtenni, oly módon, hogy az olvasók, hallgatók vagy nézők lehetőséget 

kapjanak a javított információk megismerésére. 

4. Kerülni kell az olyan kommunikációt, amely sértheti a magánélet védelmét, kivéve, 

ha a közérdek egyértelműen megköveteli a nyilvánosságot. Az egyén jogosult sze-

mélyes jó hírnevének védelmére. Érdekes kérdés, hogy öngyilkosságot vagy öngyil-

kossági kísérletet elkövető személyt abban az esetben megemlíthetik a médiában, ha 

közérdeknek minősül, viszont törekedni kell arra, hogy a legkevésbé legyen felis-

merhető az érintett személy. A bűncselekmények vagy balesetek áldozatait szintén 

a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni. Ugyanez vonatkozik az érin-

tett személyek tanúira és hozzátartozóira. A képek – beleértve az amatőr képeket – 

gyűjtése és közzététele során is figyelemmel kell lenni az említett alapelvekre. 

5. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre és más személyekre, akiknél nem 

várható el, hogy tisztában legyenek kijelentéseik vagy más cselekedeteik követ-

kezményeivel. Interjúk közzétételekor minden esetben szükséges szülői hozzájá-

rulás, ha a tárgy jellege és a kiskorú életkora miatt indokolt. 

6. Információk gyűjtése vagy közzététele során mások bizalmát, érzéseit, tudatlansá-

gát, tapasztalatlanságát vagy kudarcát tilos kihasználni. 

7. Rejtett felvételeket csak akkor van lehetőség közzétenni, ha a résztvevők hozzájáru-

lást adtak, vagy ha a közérdek egyértelműen meghaladja az egyén védelem iránti 

igényét, és a szükséges újságírói dokumentáció beszerzése másként nem lehetséges. 

8. A digitális médiában közzétett tartalmak nagy nyilvánosságot kapnak, azonban a nyil-

vánosság és az érzékeny vagy személyes információk hozzáférhetősége korlátozható. 

9. A meghatározott általános sajtóetikai szabályokat a bírósági, a rendőrségi és az 

ügyészi tevékenységek során is alkalmazni kell a teljes eljárás során, már az elő-

készítő szakaszban is. 

10. A jogi jelentéseknek objektíveknek kell lenniük. Az ügy előkészítése során és az 

eljárás minden szakaszában az újságíróknak törekedniük kell a felek véleményé-

nek független ábrázolására. Mindaddig, amíg egy ügyben nem történik ítélethoza-

tal, nem lehet közzétenni olyan információt, amely akadályozhatja az ügy megol-

dását. Büntetőügyre való hivatkozáskor világosan meg kell határozni, hogy a vád-

lott/alperes elismerte-e a bűnösségét.  

11. A faji, etnikai hovatartozást, állampolgárságot, vallási hovatartozást, szexuális irá-

nyultságot csak akkor van lehetőség közzétenni, ha azt a közérdek megkívánja. 

12. A média szereplői látható és világos útmutatást kötelesek nyújtani a jogorvoslat 

lehetőségéről és a panaszok benyújtásának módjáról.1380 

 
1380  Martin Dahl Pedersen – Linnea Clara Klingberg-Jensen: Changes in Danish Press Law. http:// 

www.medialawinternational.com/Denmark%20Article.pdf (2020. 03. 10). 

http://www.medialawinternational.com/Denmark%20Article.pdf
http://www.medialawinternational.com/Denmark%20Article.pdf
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Dániában a modern média etikáját vitatták az elmúlt években, ezért szigorúbb felelős-

ségi szabályok és szigorúbb szankciók bevezetését javasolták a médiával szemben. Ki 

kell azonban emelnünk, hogy a sajtó etikai szabályai nem önmagukban állnak, hanem 

kiegészítik őket olyan jogszabályok, mint például a büntető törvénykönyv, a marke-

tingről szóló törvény, a személyes adatokról szóló törvény és a szerzői jogi törvény. 

A sajtóetikai szabályokat felülvizsgálták, amelynek eredményeként létrejöttek a fent 

megjelölt alapelvek. A hangsúly elsősorban a szabályok korszerűsítésére irányult, annak 

érdekében, hogy naprakészek legyenek a technológiai újítások vonatkozásában. Megál-

lapítható továbbá, hogy bizonyos kérdésekben a már meglévő szabályokat szigorították. 

 

2. A véleménynyilvánítás szabadsága és nyilvánosság értelmezési kérdései 

A véleménynyilvánítás szabadságát tekintve, első ízben rögzíthető, hogy számos nem-

zetközi, emberi jogi egyezményben, így az Emberi Jogok Európai Egyezményében és 

az Európai Unió Alapjogi Chartájában is deklarálásra kerülő, alapvető jogosultságot 

jelent.1381 Az EJEE 10. cikke kimondja, hogy „[m]indenkinek joga van a véleménynyil-

vánítás 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. 

E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvény-

ben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy 

szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demok-

ratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a za-

vargás 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.”1382 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája pedig deklarálja, hogy „[m]indenkinek joga van 

a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás 

szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének sza-

badságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra 

való tekintet nélkül. A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell 

tartani.”1383 

 
1381  Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Európai Unió Alapjogi Chartája. https://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR (2020. 03. 28.), https:// 

www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf (2020. 03. 28.). 
1382  Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ HU/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR (2020. 03. 28.). 
1383  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke. https://www.echr.coe.int/Documents/ Conven 

tion_HUN.pdf (2020. 03. 28.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
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Ezen egyezmények Dánia által is elfogadásra kerültek, eképpen a dán jogrendszer-

nek is a részét képezik.  

Az ország Alkotmányának 77. cikke deklarálja a szólás- és sajtószabadságot, ami-

kor kimondja, hogy bárki jogosult nyomtatott formában, írásban és élőszóban a gondo-

latainak a közzétételére, a közlések jogellenessége esetén a bíróság állapíthat meg fe-

lelősséget. Ezen kívül tilalmazza a cenzúra alkalmazását is. 1384 A vélemény és a szólás 

szabadsága a dán jogrendszerben sem abszolút, korlátozhatatlan alapvető jog. A dán 

Büntető Törvénykönyv tilalmazza a becsületsértő és rágalmazó kijelentéseket, vala-

mint a gyermekpornográfiával kapcsolatos felvételek készítésének és terjesztésének a 

jogellenességét is kimondja.1385 

További fontos körülményt jelent, hogy a dán jogrendszerben a köztisztviselők által 

tett nyilatkozatok is korlátozásoknak vethetőek alá. Általános szabály, hogy az állami 

alkalmazottak nem tehetnek indokolatlanul durva nyilatkozatokat, vagy nyilvánvalóan 

hamis állásfoglalásokat a közalkalmazottak munkájával kapcsolatos fontos kérdések-

ben. Erre vonatkozóan a Dán Igazságügyi Minisztérium iránymutatást adott ki, amely 

az állami alkalmazottak véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó szabályozásról 

szól, és amelyben lefektették a véleménynyilvánítás speciális kereteit. A tudományos 

életben tevékenykedő közalkalmazottak véleménynyilvánításával kapcsolatban több 

peres eljárás is indult a dán bíróságok előtt. A dán Legfelsőbb Bíróság 2015. június 3-

án Jørgen Dragsdahl, Bent Jensen történészek ellen indított peres ügyben hozott ítéle-

tet, majd koppenhágai városi bíróság 2016. június 21-én a Politiken akkori főszerkesz-

tője, Bo Lidegaard ellen indított eljárásban foglalkozott a kutatók véleménynyilvánítási 

szabadságával.1386 Az országban az egyes kutatóintézetek saját szabályokat állapíthat-

nak meg a kutatók számára a nyilvános vitában történő szerepvállalásra vonatkozóan.  

Jó példát jelent erre a Koppenhágai Egyetem jogi útmutatása az UCPH név és logó 

használatáról. Ezek a szabályok többek között korlátozzák a kutatók munkahelyükre 

történő hivatkozását a nyilvános vitában, ha a vita olyan témákra vonatkozik, amely 

„teljes mértékben kívül esnek a kutatási területükön”. 1387 

Dániában egyértelműen széles körben megvalósul a véleménynyilvánítás és  köz-

ügyek szabad vitathatósága, azonban szabályozási érdekességet jelent, hogy az állam 

Büntető Törvénykönyve 2017 júniusáig tartalmazta a blaszfémiai vagyis istenkáromlás 

 
1384  A Dán Királyság Alkotmányának 77. cikke. https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_ 

1953.pdf?lang=en (2020. 04. 18.). 
1385  Dissemination and freedom of expression. https://forskerportalen.dk/en/communication-and-free 

dom-of-expression/ (2020. 04. 18.). 
1386  Dissemination and freedom of expression. https://forskerportalen.dk/en/communication-and-free 

dom-of-expression/ (2020. 04. 18.). 
1387  Dissemination and freedom of expression. https://forskerportalen.dk/en/communication-and-free 

dom-of-expression/ (2020. 04. 18.). 

https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_%201953.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_%201953.pdf?lang=en
https://forskerportalen.dk/en/communication-and-freedom-of-expression/
https://forskerportalen.dk/en/communication-and-freedom-of-expression/
https://forskerportalen.dk/en/communication-and-freedom-of-expression/
https://forskerportalen.dk/en/communication-and-freedom-of-expression/
https://forskerportalen.dk/en/communication-and-freedom-of-expression/
https://forskerportalen.dk/en/communication-and-freedom-of-expression/
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tényállását.1388 Dániában 1946 óta ugyan senkit sem ítéltek el istenkáromlási vádak mi-

att, ennek ellenére a hatóságok részére számos bejelentés érkezett a blaszfémia tényál-

lására hivatkozással. 2017 februárjában egy kerületi ügyész vádat emelt egy dán állam-

polgár ellen aki nyilvános Facebook videóban osztotta meg, ahogy elégeti a Koránt. 

Az ügyben bírósági eljárásra nem került sor, mivel széles körű társadalmi és politikai 

vita után a Parlament eltörölte a blaszfémia tényállását. 1389 

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

3.1. A képmáshoz való jog védelme 

A dán szabályozást illetően rögzíthető, hogy az Alkotmány nem nevesíti a képmáshoz 

való jog védelmét, illetve – mivel az állam nem rendelkezik polgári törvénykönyvvel – 

így nyilvánvalóan polgári jogi szabályozást sem találunk ezen jogosultságra vonatko-

zóan. E tekintetben kiemelhető a dán Adatvédelmi Hatóság gyakorlata és állásfogla-

lása. 2002-től kezdődően a Hatóság különbséget tett a fényképfelvétel közzétételét il-

letően attól függően, hogy portré jellegű képről vagy valamilyen élethelyzetet ábrázoló 

felvételről van-e szó. 1390 Az ún. helyzeti képek olyan felvételeket jelentenek, amelyek 

valamilyen tevékenységet mutatnak be, így ebbe a körbe tartoznak például  valamely 

zenei vagy közéleti eseményen készült felvételek. A portréképek célja ezzel szemben,  

egy vagy több személy konkrét, egyéniesített ábrázolása. Az Adatvédelmi Hatóság 

ezen álláspontja szerint az egyéniesített fényképfelvételek – tipikusan interneten tör-

ténő –  közzétételéhez az érintett hozzájárulása szükséges. Ez az állásfoglalás azonban 

számos nehezen megválaszolható értelmezési kérdést hozott magával, amelyek a Ha-

tóságot az álláspontjának az újragondolására sarkallták. Az újonnan kialakult gyakorlat 

szerint a közzététel céljából kell kiindulni, annak értékelésénél, hogy egy fényképfel-

vétel az érintett hozzájárulása nélkül is közzétehető-e az interneten. Mindezek alapján 

az adatkezelőnek, vagyis annak, aki a fényképet közzé kívánja tenni, meg kell határoz-

nia a közzététel célját, és meg kell arról győződnie, hogy az érintett személyek tisztában 

vannak-e a közzététel tényével. Ebből a rendelkezésből jól látható, hogy a dán szemlé-

let adatvédelmi szemlélettel biztosítja a képmáshoz való jog oltalmát. Ezen szabályok 

a közösségi média oldalait is egyértelműen érintik, hiszen a dán jog szerint, az azokra 

 
1388  Denmark Upholds Freedom Of Speech, Repeals Blasphemy Provision. https://www.atlasnetwork. 

org/news/article/denmark-upholds-freedom-of-speech-repeals-blasphemy-provision (2020. 04. 18.). 
1389  Denmark Upholds Freedom Of Speech, Repeals Blasphemy Provision. https://www.atlasnetwork. 

org/news/article/denmark-upholds-freedom-of-speech-repeals-blasphemy-provision (2020. 04. 18.). 
1390  The Data Protection Agency changes its practice regarding images on the internet. https://norrbom-

vinding.com/en/knowledge/news/the-data-protection-agency-changes-its-practice-regarding-imag 

es-on-the-internet/ (2020. 04. 12.).  

Lásd hozzá részletesen a dán személyes adatok védelméről szóló törvény vonatkozó szakaszait is, 

amelyek a képmáshoz és hangfelvételhez való jog bűnügyi célú felhasználást is szabályozzák.  

https://www.atlasnetwork.org/news/article/denmark-upholds-freedom-of-speech-repeals-blasphemy-provision
https://www.atlasnetwork.org/news/article/denmark-upholds-freedom-of-speech-repeals-blasphemy-provision
https://www.atlasnetwork.org/news/article/denmark-upholds-freedom-of-speech-repeals-blasphemy-provision
https://www.atlasnetwork.org/news/article/denmark-upholds-freedom-of-speech-repeals-blasphemy-provision
https://norrbomvinding.com/en/knowledge/news/the-data-protection-agency-changes-its-practice-regarding-images-on-the-internet/
https://norrbomvinding.com/en/knowledge/news/the-data-protection-agency-changes-its-practice-regarding-images-on-the-internet/
https://norrbomvinding.com/en/knowledge/news/the-data-protection-agency-changes-its-practice-regarding-images-on-the-internet/


 

– 505 – 

feltöltött képek személyes adatoknak minősülnek, és az érintett hozzájárulása a közzé-

tétel jogszerű feltétele.1391 

 

3.2. A becsület és a jó hírnév védelme 

A becsület és a jó hírnév védelme, az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorla-

tában a véleménynyilvánítás szabadságával történő viszonyában nyer értelmezést. Kol-

tay András a hírnév- és becsületvédelem ön- és társszabályozásban történő megjelené-

sének példájaként említi a dán szabályozást.1392 A dán Etikai és Sajtóirányelvek a vé-

leménynyilvánítás szabadságának korlátjaként határozták meg az egyéni integritáshoz 

és a személyiségi jogok védelméhez való jogot. Ezen kitételeknek nyilvánvalóan a kö-

zösségi média oldalain is érvényesülnie kell, hiszen ezek a felületek a vélemény- és 

szólásszabadság „új korszakát” hozták el. 

A becsület és a jó hírnév védelmét illetően rögzíthető, hogy a dán jogrendszerben 

nem valósul meg expressis verbis ezen személyiségi jogok védelme. Ahogy Koltay 

András is kiemelte, e tekintetben rendkívül fontos szerep hárul az önszabályozásra.  

A személyiség generális jelleggel történő védelme azonban nyilvánvalóan a jó hír-

név és becsületsértő magatartások tilalmát is magában foglalja. Ezen jogosultságok 

büntetőjogi védelmének eszközei a rágalmazás és becsületsértés tényállásai, amelyek 

Dániában is büntetőjogi tényállásként kerülnek szabályozásra. A Büntető Törvény-

könyv 267. cikke kimondja, hogy bárki, aki akár sértő szavakkal, tettekkel vagy állítá-

sok terjesztésével vagy híresztelésével megsérti mások azon jogát, hogy a társadalom 

„tiszteletben részesítse” pénzbírsággal és négy hónapot meg nem haladó időtartamú sza-

badságvesztés-büntetéssel büntetendő. 1393 Ha az állítást rosszindulatúan tették vagy ter-

jesztették, vagy ha a kibocsátónak nem volt rá észszerűnek tekinthető indoka, akkor be-

csületsértésért vagy rágalmazásért a 267. szakaszában említett pénzbüntetés 20%-kal nö-

velhető szabadságvesztés időtartama pedig, legfeljebb két évre terjedő időtartamra.1394 

A 269. cikk kimondja, hogy az állítás nem büntetendő abban az esetben, ha annak 

valóságtartalmát megállapították, vagy az állítás közlője jóhiszemű volt, vagy a nyilván-

való közérdek vagy jogos magánérdek védelme érdekében cselekedett. A büntetéstől 

 
1391  The Data Protection Agency changes its practice regarding images on the internet. https://norrbom-

vinding.com/en/knowledge/news/the-data-protection-agency-changes-its-practice-regarding-images-

on-the-internet/ (2020. 04. 12.).  

Lásd hozzá részletesen a dán személyes adatok védelméről szóló törvény vonatkozó szakaszait is, 

amelyek a képmáshoz és hangfelvételhez való jog bűnügyi célú felhasználást is szabályozzák.  
1392  Koltay, 2014. 
1393  Danish Criminal Code art 267. https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/ Denmark_ 

Criminal_Code_am2005_en.pdf (2020. 04. 26.). 
1394  Danish Criminal Code art 268. https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/ Denmark_ 

Criminal_Code_am2005_en.pdf (2020. 04. 26.). 

https://norrbomvinding.com/en/knowledge/news/the-data-protection-agency-changes-its-practice-regarding-images-on-the-internet/
https://norrbomvinding.com/en/knowledge/news/the-data-protection-agency-changes-its-practice-regarding-images-on-the-internet/
https://norrbomvinding.com/en/knowledge/news/the-data-protection-agency-changes-its-practice-regarding-images-on-the-internet/
https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/Denmark_Criminal_Code_am2005_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/Denmark_Criminal_Code_am2005_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/Denmark_Criminal_Code_am2005_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/Denmark_Criminal_Code_am2005_en.pdf
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abban az esetben lehet eltekinteni, hogy ha olyan bizonyítékot szolgáltatnak, amely 

igazolja az állítás valóságtartalmát.1395 

Összességében megállapítható, hogy ezen jogosultságok védelme, annak ellenére, 

hogy expressis verbis nem kerülnek deklarálásra az állam polgári jogi és alkotmányos 

szabályozásban, az emberi személyiség általános védelméből levezethetőek, illetve 

büntetőjogi védelmük is biztosított. A közösségi oldalakon megjelenő „üzenőfal” egy-

fajta melegágyát tekinti ezen jogsértéseknek.  

 

3.3. Az emberi méltóság védelme 

Dániában, a holland modellhez hasonlóan, szintén nem jelenik meg alkotmányban dek-

larált alapelvként az emberi méltóság oltalma.1396 A dán jogrendszerbe a vonatkozó 

nemzetközi jogi dokumentumok vezették be ezen alapvető jogot. E tekintetben irány-

adónak tekinthető az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, illetve az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának vonatkozó jognyilatkozata is. Kiemelhető továbbá az EJEB gya-

korlata, amely e tekintetben is jelentős hatást gyakorolt a dán ítélkezési gyakorlatra. 

Fontos körülményt jelent, hogy Dániát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tagjává 

választották a 2020–2022. közötti időszakra. Ezen időtartamra a dán Kormány célul 

tűzte ki az emberi jogokkal, köztük az emberi méltósággal kapcsolatos párbeszéd elő-

mozdítását.1397 E tekintetben említendő a Dán Emberi Jogi Intézet tevékenysége, amely 

független, államilag finanszírozott intézményként működik. 1398 Az intézet kooperatív 

tevékenységet végez a dán állam közigazgatási szerveivel és számos kampányában 

hangsúlyozza az egyetemes emberi jogok, köztük az emberi méltóság védelmét.  

 

3.4. A magánélethez való jog 

A magánélet értékelése jogrendszerenként, társadalmi berendezkedésenként és időin-

tervallumonként meglehetősen változó, szorosan kapcsolódik a közszféra-privát szféra 

viszonyrendszerének alakulásához. Éppen ezért, egzakt, általános definíció nem adható 

meg tartalmára vonatkozóan. A korábban elemzett jogosultságokhoz hasonlóan – a vo-

natkozó nemzetközi emberi jogi dokumentumok vizsgálata indokolt. Az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének 8. cikke szerint: „[m]indenkinek joga van arra, hogy magán- 

és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. E jog gyakorlásába hatóság 

 
1395  Danish Criminal Code art 269. https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/ Denmark_ 

Criminal_Code_am2005_en.pdf (2020. 04. 26.) 
1396  Human dignity in Denmark. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F 978-3-319-

28082-0_10, (2020. 03. 30.) 
1397  Denmark in the UN Human Right Council. https://fnnewyork.um.dk/en/denmark/human-rights/den-

mark-for-the-un-human-rights-council/ (2020. 03. 30.) 
1398  The Danish Institute For Human Rights. https://www.humanrights.dk/about-us (2020. 03. 30.) 

https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/Denmark_Criminal_Code_am2005_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/6372/file/Denmark_Criminal_Code_am2005_en.pdf
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-28082-0_10
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-28082-0_10
https://fnnewyork.um.dk/en/denmark/human-rights/denmark-for-the-un-human-rights-council/
https://fnnewyork.um.dk/en/denmark/human-rights/denmark-for-the-un-human-rights-council/
https://www.humanrights.dk/about-us
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csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy de-

mokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazda-

sági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy 

az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében 

szükséges.”1399 Az Emberi Jogok Európai Chartájának a 7. cikke deklarálja, hogy 

„[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát és kapcsolat-

tartását tiszteletben tartsák”. 1400 

Az 1953-ban deklarált dán Alkotmány 72. cikke határozza meg a magánélethez való 

jogot. Kimondja, hogy a lakóhely sérthetetlen. A házkutatás, lefoglalás, az iratok vizs-

gálata, valamint a postai, távközlési, telefonon történő kommunikációra vonatkozó ma-

gántitok megsértésére csak bírósági határozat alapján kerülhet sor, kivéve, ha a törvény 

ez alól kivételt enged. 1401 Ez az alkotmányos szabályozás a privát szféra fizikai oldalát, 

a lakóhely védelmét és a titokvédelmet rendezi.  

Ezen kívül egyéb jogszabályok is tartalmaznak a magánélet védelmére vonatkozó 

rendelkezéseket, úgy mint a büntető törvénykönyv, a videófelügyeletről szóló törvény, 

az 1985-ös közigazgatási eljárási törvény, a 2000. évi adatvédelmi törvény, a 2013-as 

információszabadságról szóló törvény, a 2005. évi egészségügyi ellátási törvény és a 

2009. évi pénzforgalmi szolgáltatási törvény.1402  

2015-ben a Dán Emberi Jogi Intézet jelentést adott ki a magánélethez való jog dániai 

helyzetéről, amelyben kitért a közösségi oldalakkal kapcsolatos lehetséges kormányzati 

kötelezettségekre is.1403 A stratégiai szempontból jelentős adatok elemzéséhez és fel-

dolgozásához a közösségi oldalak által kezelt adatok feldolgozása is szükséges. Az ef-

féle hírszerző tevékenységeket a rendőrség, valamint a Dán Biztonsági és Hírszerző 

Szolgálat végzi. A Kormány álláspontja szerint ezen tevékenységek lehetővé teszik a 

terrorcselekmények és más erőszakos bűncselekmények elkövetőinek a felderítését. 

Ennek érdekében az útlevelekről szóló törvényt úgy módosították, hogy a terrorcselek-

mény előkészítésével gyanúsított külföldiek útleveleit lefoglalhassák. Ezekre az intéz-

kedésekre több ízben a közösségi médiában történt tevékenységek, például üzenetvál-

tások megfigyelése alapján került sor. Az Emberi Jogi Bizottság megállapította, hogy 

 
1399  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 8. cikke. https://www.echr.coe.int/Documents/Con-

vention_HUN.pdf (2020. 03. 30.). 
1400  Az Emberi Jogok Európai Chartájának 7. cikke. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ HU/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR (2020. 03. 30.). 
1401  A Dán Királyság Alkotmányának 72. pontja. https://www.constituteproject.org/constitution/Den-

mark_1953.pdf?lang=en (2020. 04. 01.). 
1402  The Right to Privacy in Denmark. Stakeholder Report Universal Periodic Review. 24th Session – Den-

mark. Submitted by Privacy International and IT-Political Association of Denmark. July 2015. 

https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/744/right-privacy-denmark (2020. 04. 01.). 
1403  The Right to Privacy in Denmark. Stakeholder Report Universal Periodic Review. 24th Session – Den-

mark. Submitted by Privacy International and IT-Political Association of Denmark. July 2015. 

https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/744/right-privacy-denmark (2020. 04. 01.). 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953.pdf?lang=en
https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/744/right-privacy-denmark
https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/744/right-privacy-denmark%20(2020
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a dán Kormány nem vizsgálta megfelelően a magánélethez való jog, illetve a vélemény-

nyilvánítás szabadságának a közösségi oldalakon történő érvényesülését. 1404 

A magánélet internetes védelmének fontos lépcsőjét jelenti, hogy a Dán Emberi Jogi 

Intézet és a legnagyobb holland internetes domainnyilvántartónak1405 tekinthető a 

SIDN együttesen kezdett el egy olyan modellt kidolgozni, amely rámutat az internetes 

nyilvántartások emberi jogi hatásaira.1406 Az internetes domainregiszterek kezelik az 

domainneveket, amelyek például a .com vagy .org végződéssel kerülnek létrehozásra, de 

vannak országszintű nevek is, amelyek végződése például .uk vagy .nl lehet. A domain- 

nyilvántartások funkcióját gyakran csak technikai jellegűnek tekintik, tevékenységük 

azonban hatással van az emberi jogokra. A különböző állami szervek, többféle cél elérése 

érdekében, például a bűnüldözési célzattal vagy a szellemi tulajdon védelme érdekében 

fordulnak ezen nyilvántartó rendszerek üzemeltetőihez. Ez a tevékenység egyértel-

műen befolyásolhatja a véleménynyilvánítás szabadságát és az információszabadságot. 

A nyilvántartásokban tárolt adatok nyilvánosságra hozatala és a regisztrált természetes 

személyekkel történő összekötése sértheti a magánélethez való jogot.  

 

3.5. Titokvédelem és adatvédelem 

Dániában 2018-ban született meg az új adatvédelmi törvény, amely a GDPR-ral össz-

hangban, részletesen szabályozza a területet.1407 A harmadik fejezet 5. pontjában ki-

mondja, hogy a személyes adatokat explicit és legitim módon kell gyűjteni, és jogelle-

nes a GDPR-ban, illetve a hatályos dán szabályozásban rögzített szabályokkal ellenté-

tes módon gyűjteni és feldolgozni azokat.1408  A jogszabály az alapelvek, illetve az 

adatkezelésre vonatkozó szabályok meghatározása mellett rendelkezik az Adatvédelmi 

Hatóság, illetve az adatvédelmi szankciórendszer szabályanyagáról is.  

 
1404  The Right to Privacy in Denmark. Stakeholder Report Universal Periodic Review. 24th Session – Den-

mark. Submitted by Privacy International and IT-Political Association of Denmark. July 2015. https:// 

privacyinternational.org/advocacy-briefing/744/right-privacy-denmark (2020. 04. 01.). 
1405  A domainnév vagyis tartománynév egy számítógép-azonosító számot (IP-cím) helyettesítő, felhasználó-

barát egyedi név az interneten, amely lehetővé teszi az adott gép (és a rajta lévő honlap) hálózaton keresz-

tül történő azonosítását, megkülönböztetve ezzel az egyes számítógépeket egymástól. Ehhez lásd bőveb-

ben: Schultz Márton: Azonosnevűség és domain nevek. http://media-tudomany.hu/archivum/azonosne-

vuseg-es-domainnevek/ (2020. 04. 01.). A domainneveket a regisztrációt követően különböző adatbázisok 

tartják nyilván, ilyen az SIDN is.  
1406  Developing a human rights impact assessment model for internet domain registries. https://www.hu-

manrights.dk/news/developing-human-rights-impact-assessment-model-internet-domain-registries 

(2020. 04. 01.). 
1407  A dán adatvédelmi törvény. https://www.datatilsynet.dk/media/6894/danish-data-protection-act. pdf 

(2020. 04. 03.). 
1408  A dán adatvédelmi törvény 5. pontjának 1. bek. https://www.datatilsynet.dk/media/6894 /danish-

data-protection-act.pdf (2020. 04. 03.). 

https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/744/right-privacy-denmark
https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/744/right-privacy-denmark
http://media-tudomany.hu/archivum/azonosnevuseg-es-domainnevek/
http://media-tudomany.hu/archivum/azonosnevuseg-es-domainnevek/
https://www.humanrights.dk/news/developing-human-rights-impact-assessment-model-internet-domain-registries
https://www.humanrights.dk/news/developing-human-rights-impact-assessment-model-internet-domain-registries
https://www.datatilsynet.dk/media/6894/danish-data-protection-act.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6894/danish-data-protection-act.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6894/danish-data-protection-act.pdf
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Az Adatvédelmi Hatóság több jelentős határozatot is hozott a különféle online plat-

formok adatkezelésére vonatkozóan. E tekintetben kiemelhető az a 2020 februárjában 

hozott döntés, amely a dán DMI.dk időjárásjelentéssel foglalkozó portált marasztalta el a 

jogosulatlan cookie-k használata miatt. 1409 A portál által gyűjtött adatok kezelése nem 

felelt meg sem a dán szabályozásnak, sem a GDPR által deklarált normáknak. A webol-

dalon ún. szalaghirdetések kerültek elhelyezésre a Google által, így a Google és a DMI.dk 

közös adatkezelőnek minősültek e tekintetben. A portál jogosulatlanul kezelte és továb-

bította a Google számára az oldalt meglátogató személyek személyes adatait. 1410 

 

4. A közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

A közéleti szereplők e szerepkörükkel összefüggésben történő bírálhatósága a demokrati-

kus berendezkedésű államok működésének fontos feltételét jelenti hiszen a közérdekű, szé-

les társadalmi spektrumú vita elengedhetetlen az átlátható állami működéshez. Fontos 

azonban a közéleti szerepet betöltő jogalanyok magánéletét leválasztani a közéletben be-

töltött szerepüktől. Az EJEB által kidolgozott, közszerepet vállaló jogalanyokkal kapcsola-

tos mérlegelési rendszer erőteljes hatást gyakorolt a dán jog szemléltre. Kiemelhető továbbá 

a fentebb említett társ- és önszabályozási rendszer, amely a közéleti szereplők bírálhatósá-

gának fontos korlátját jelenti. Míg Hollandiában a Büntető Törvénykönyv kifejezetten ti-

lalmazza az uralkodócsaládra vonatkozó sértő közlések nyilvánosságra hozatalát, Dániában 

nem valósul meg efféle szabályozás, erős önszabályozás jellemző e kérdéskörben. 

 

5. A felelősség kérdései és az igényérvényesítés bírósági szervezetrendszere 

A jogsértésekkel kapcsolatos polgári jogi felelősséget illetően rögzíthető, hogy a dán fe-

lelősségről szóló törvény deklarálja a lehetőséget a fájdalomdíj megítélésére a testi sérü-

lések elszenvedése esetén. A szabályozás különlegessége az, hogy a többi jogrendszerek-

től eltérően a bíróság számára konkrétan meghatározza a megítélhető összeg mértékét, 

valamint annak a számítási módját is, így az ítélkező fórum mozgástere abszolút kötött. 

Egy előre meghatározott táblázatban van rögzítve az a napidíj, amely alapját képezi a 

megítélhető fájdalomdíjnak. A sérelmek esetén a tabelláris rendszerben két tényezőnek 

van jelentős szerepe: a fájdalom, szenvedés tényének és tartósságának, valamint a sérülés 

miatt fennálló keresőképtelenség miatti károknak.1411 

 
1409  New important decision on cookies from the Danish Data Protection Agency. https://gorrissenfe-

derspiel.com/en/knowledge/news/new-important-decision-on-cookies-from-the-danish-data-pro-

tection-agency (2020. 04. 03.). 
1410  New important decision on cookies from the Danish Data Protection Agency. https://gorrissenfe-

derspiel.com/en/knowledge/news/new-important-decision-on-cookies-from-the-danish-data-pro-

tection-agency (2020. 04. 03.). 
1411  Act 1989. No. 599. The Danish Liability of Damages Act. https://www.scribd.com/document/3792 

85604/The-Danish-Liability-for-Damages-Act (2020. 04. 19.). 

https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/new-important-decision-on-cookies-from-the-danish-data-protection-agency
https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/new-important-decision-on-cookies-from-the-danish-data-protection-agency
https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/new-important-decision-on-cookies-from-the-danish-data-protection-agency
https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/new-important-decision-on-cookies-from-the-danish-data-protection-agency
https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/new-important-decision-on-cookies-from-the-danish-data-protection-agency
https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/new-important-decision-on-cookies-from-the-danish-data-protection-agency
https://www.scribd.com/document/379285604/The-Danish-Liability-for-Damages-Act
https://www.scribd.com/document/379285604/The-Danish-Liability-for-Damages-Act
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Az igényérvényesítés szervezetrendszerét illetően első ízben a bírósági szervezet-

rendszert ismertetjük röviden. A dán bíróságokra vonatkozó szabályanyagot a 2007. 

január 1-jén hatályba lépett rendőrségi és igazságszolgáltatási reformról szóló törvény 

(Politi-og Domstolsreformen) tartalmazza, amely szintén jelentősen megreformálta a 

bírósági rendszert. A dán bírósági rendszer a rendes bíróságokból áll, amelyek a Leg-

felsőbb Bíróság és a három felsőbíróság1412, amelyek a Nyugati Felső Bíróság, a Keleti 

Felső Bíróság, illetve a Grönlandi Legfelsőbb Bíróság. A rendes bírósági rendszerbe 

tartozik ezen kívül a Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság, a Bírói Törvényszék Bíró-

sága, a Különleges Indító és Felülvizsgálati Bíróság, a 24 kerületi bíróság, a Feröer-szi-

getek Bírósága, valamint a grönlandi bíróság és a négy grönlandi körzeti bíróság. A dán 

bírósági adminisztráció az egész szervezetet közös igazgatásával ruházza fel.  Grönland 

és a Feröer-szigetek bíróságai a dán bíróságok félig autonóm részét képezik, és külön, 

de nagyrészt hasonló eljárási kódexekkel működnek. A rendes bírósági rendszeren és a 

dán bíróságok közös igazgatási keretein kívül külön kollektív munkajogi bírósági rend-

szer létezik, megkülönböztethető számos kvázi bírói testület, amelyek közül néhány 

mentesül az igazságügyi felügyelet alól. Általános szabály, hogy minden bírósági eljá-

rás a kerületi bíróságok egyikén kezdődik. Különleges esetekben a kerületi bíróság pol-

gári ügyet a Legfelsőbb Bíróság elé utalhat, ha az ügy az általános alapelvekkel kap-

csolatosan merül fel.  

 

6. A jogérvényesítés speciális eljárási kérdései, intézményei és útjai 

A klasszikus felelősségi kérdések és a bírósági szervezetrendszer rövid vázlata után, 

jelen alpontban a médiával és a hatósági joggyakorlattal kapcsolatos fontosabb kérdé-

seket mutatjuk be. 

A dán jog sajtóetika szabályai alapján az információkat közzététel előtt alaposan 

meg kell vizsgálni, elsősorban úgy, hogy az érintett személy is lehetőséget kapjon a 

véleményének előterjesztésére. A szerkesztőnek köteles helyesbítést végezni, ha hibás 

információt közöl. A helyesbítéseket úgy kell elvégezni, hogy az olvasók, hallgatók 

vagy nézők könnyen megismerjék a javítást.1413 

A dán média egyik meghatározó intézménye a Sajtótanács (Presse Naevet), amely 

egy független állami testület, amely a médiával kapcsolatos panaszokkal foglalkozik, 

azonban nem tartozik kormányzati ellenőrzés alá. A Sajtótanácshoz fordulhatnak azok 

a természetes és jogi személyek, akik úgy ítélik meg, hogy a média a sajtóetika elveivel 

ellentétesen cselekedett. Panaszt csak akkor lehet benyújtani, ha az érintett személynek 

törvényes érdeke fűződik hozzá. Jogi érdek akkor fűződik az ügyhöz, ha a panaszost 

 
1412  The Danish Legal System. http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/ Profil/Pro-

filbrochure%20-%20UK/kap03.html (2020. 04. 19.). 
1413  Ministry of culture Denmark. https://english.kum.dk/policy-areas/media/ (2020. 03. 29.). 

http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Profil/Profilbrochure%20-%20UK/kap03.html
http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Profil/Profilbrochure%20-%20UK/kap03.html
https://english.kum.dk/policy-areas/media/
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közvetlenül vagy közvetve megemlítik egy cikkben, televízióban vagy rádióban, vagy 

egy fényképen ábrázolják. 

A Sajtótanács minden panasz kivizsgálása során értékeli a körülményeket, és a saj-

tóetikai szabályok alapján meghatározza, hogy a közzétett publikáció ellentétes-e a szi-

lárd sajtóetikával, majd elbírálja, hogy a sajtó köteles lesz-e közzétenni a meghozott 

állásfoglalást.  

A Sajtótanács feladata a helyes „sajtópraktikára” vonatkozó iránymutatások megal-

kotása, annak érdekében, hogy egy fejlett, magas szintű sajtóetika alakuljon ki a médi-

ában. Annak ellenére, hogy a Sajtótanács nem szabhat ki pénzbüntetést, lehetősége van 

kritikát kifejezni a közzétett termék vonatkozásában. Kiegészíti továbbá az igazság-

szolgáltatás rendszerét, amely büntetést szabhat ki, kártérítést ítélhet meg és jóvátételt 

írhat elő. Általában „kizárólag” kritikával élnek állásfoglalásaikban, azonban rendkí-

vüli körülmények esetén a Sajtótanács „komoly kritikát” fogalmaz meg. Ezenkívül a 

Sajtótanács a szóban forgó média szerkesztőjét arra utasíthatja, hogy a Tanács határo-

zatát az általuk meghatározott módon tegye közzé.1414  

A Sajtótanács nyolc tagjából négyet maga a médiaközösség nevez ki. A fennmaradó 

helyeket a Legfelsőbb Bíró, egy választott ügyvéd és két állami képviselő tölti be. En-

nek a beosztásnak az eredményeképp a Sajtótanács tagjainak összetételével egyfajta 

önszabályozó testületként működik, mivel a tagok fele az újságírók és a szerkesztők 

közül kerül kiválasztásra. 

A sajtószabadságot garantáló sajtóetikai szabályok nyilvánvalóan alapvető fontossá-

gúak a Sajtótanács számára. A médiának azonban azt is fel kell ismernie és tiszteletben 

kell tartania, hogy az egyes polgárok jogosultak megőrizni személyes integritásukat, va-

lamint magánéletük szentségét. Ennek megőrzése érdekében a Sajtótanács egyrészt a szó-

lásszabadság, másrészt a személyes jogok védelmének egyensúlyára törekszik. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Sajtótanács a média felelősségéről szóló 

törvény rendelkezései alapján jön létre és kezeli a média felelősségéről szóló törvény 

hatálya alá tartozó médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat – a televíziós és rá-

diós reklámok kivételével. A Tanács továbbá hivatalból eljárást kezdeményez, ha az 

etikai iránymutatásokat nyilvánvalóan megsértették. 

A sajtókritika gyakran a leghatékonyabb megoldás a helyes és valós információk 

közlésének „kikényszerítése” érdekében, hiszen a sajtóhelyreigazítás során az érintett 

médium köteles nyilvánosságra hozni a valóságnak megfelelő híreket. Nem mellesleg 

a Sajtóbizottság eljárásának további előnye, hogy az eljárások időben sokkal rövideb-

bek, mint a bíróság által lefolytatott eljárások, tehát a valótlan vagy sértő információk 

rövidebb idő alatt kijavításra kerülnek. Bárki, aki panaszt kíván tenni a sajtó etikai sza-

bályainak megsértésére hivatkozva, a panaszt az adott médiumnak megküldve vagy a 

Sajtóbizottságnál előterjesztve teheti meg. 

 
1414  Presse Naevet Denmark. https://www.pressenaevnet.dk/medier/ (2020. 04. 10.). 

https://www.pressenaevnet.dk/medier/
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A panaszt legkésőbb a hír megjelenésétől vagy a tudomásszerzéstől számított 12 

héten belül van lehetőség előterjeszteni. Az előterjesztés módjára vonatkozó szabály 

alól kivételt képez, ha a panasz DR, TV2/ DENMARK A/S és a regionális TV2 társa-

ságok működésére irányul, mivel ezen esetekben mindig közvetlenül az érintett rádió- 

vagy televíziós társasághoz kell eljuttatni. Az érintett médium köteles megvizsgálni az 

ügyet és a sértett felet tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. A panaszra adott választ 

a panaszos a Sajtótanácshoz utalhatja, ha a médium által lefolytatott vizsgálat eredmé-

nyével nem ért egyet. Az ismételt panasz előterjesztésének határideje a vizsgálat ered-

ményének kézhezvételétől számított 12 héten belül lehetséges. 

Az érintett médium kizárólag abban az esetben köteles megvizsgálni a panaszt, ha 

a következő feltételek teljesülnek: 

• A panaszost az információ, mint természetes személyt vagy jogi személyt köz-

vetlenül érinti. Nem jogosult a válaszra, ha a közzétett információ másokra vo-

natkozik. Nem jogosult panasz előterjesztésére, ha csak általános tudományos 

vagy politikai érdeke fűződik a sajtóban tárgyalt témához. 

• A közzétett információnak helytelennek vagy valótlannak kell lennie. 

• Az információ közlésével a megnevezett természetes személy vagy jogi személy 

pénzügyi vagy egyéb anyagi károkat szenvedhet – a károkat azonban nem szük-

séges dokumentumokkal alátámasztani. 

• A kért válasz tartalmának a tényleges információkra kell korlátozódnia. 

• Következésképpen a válasz nem tartalmazhat semmiféle megjegyzést vagy kom-

mentárt, és nem követelhető, hogy a média bocsánatot kérjen a közzétett infor-

mációért. 

Ha a feltételek nem teljesülnek, az adott hír szerkesztője, és a Sajtótanács egyaránt 

jogosult visszautasítani a panaszt. 

Az újságok, hetilapok, napilapok, helyi magazinok, kereskedelmi folyóiratok és 

egyéb dán folyóiratok, amelyek legalább évente kétszer megjelennek, mind a Sajtóta-

nács hatáskörébe tartoznak. A DR, a TV2, a TV2 regionális rádióállomásai, a helyi 

rádió- és tv-állomások, valamint a rádió- és tv-fórum sugárzási engedélyével rendel-

kező rádió- és tv-állomások szintén a Sajtótanács hatáskörébe tartoznak.1415 

A Sajtótanács intézményén túl Dánia vonatkozásában kiemelt szerepet tölt be a Dán 

Média Szövetség (a továbbiakban: DNSZ), amely a dán média szereplőinek érdekvédő 

szervezete. A DNSZ működése során újságírói úton szerkesztett média érdekvédelmét 

helyezi a tevékenységének a középpontjába. A DNSZ fő célja a véleménynyilvánítás 

szabadságának, a szabad és független sajtó működésének biztosítása és a médiaágazat 

jogi keretrendszerének megteremtése. 

 
1415  Presse Naevnet: Hvordan klager man? https://www.pressenaevnet.dk/hvordan-klager-man/ (2020. 

04. 12.). 

https://www.pressenaevnet.dk/hvordan-klager-man/
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A DMSZ közel háromszáz olyan médiavállalatot tud partnerei között, akiknek cél-

juk, hogy hiteles információt, betekintést, hátteret és híreket biztosítsanak a polgárok 

számára. Partnereik közé tartoznak például a televíziócsatorna-szolgáltatók, a regioná-

lis újságok, a helyi újságok, a helyi rádióállomások is,  a különböző szaklapok, az or-

szágos újságok és az online platformokon működő médiaszereplők is.  

A DMSZ egyrészt tanácsadó szervként működik minden olyan kérdésben, amely a 

médiacsoport és a véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából releváns. Másrészt 

megállapíthatjuk, hogy különböző piackutatások lefolytatásával és azok elemzésével 

folyamatosan gyűjtik például az olvasói és hallgatói számokat annak érdekében, hogy 

a lehető legjobb feltételeket biztosítsák az informatív újságíráshoz. 

2018 októberében a Dán Médiatanács a demokratikus média támogatása érdekében 

különböző alapelveket fogadott el. Céljuk, hogy a polgárok számára olyan széles körű 

médiaellátás álljon rendelkezésre, amelyben változatos kínálatot kaphatnak. Kiemelt cél-

juk, hogy a média fejlesztésére irányuló támogatások objektív kritériumok alapján, álta-

lános támogatásként kerüljenek kiírásra és ne csak egyes szerkesztői projekteket segítse-

nek. További céljuk, hogy a digitális média vonatkozásában adómentességet biztosítsa-

nak, amely minden olyan digitális kiadványra vonatkozzon, amelyre a média felelőssé-

géről szóló törvény vonatkozik, és amely független szerkesztői tartalmat állít elő.1416 

 

7. Bírósági ítélkezési gyakorlat 

A sajtóetikai szabályok felülvizsgálatával egyidejűleg Dániában történt egy tengeré-

szekkel kapcsolatos eset, amely a The Hostage Cases néven vált ismertté. Hat tenge-

részt több mint két évig a szomáliai kalózok foglyul tartottak Szomália partjainál.  

A túszokat – akik közül az egyik egy dán kapitány volt – 2013 májusában engedték 

szabadon. A kapitány a szabadulását követően panaszt nyújtott be a Sajtótanácshoz 

mind a dán bulvárlap, az EkstraBladet, mind a TV2 közszolgálati műsorszolgáltató el-

len, annak érdekében, hogy a fogsága idején született cikkek és egyéb hírek áttekintésre 

kerüljenek.  

A kapitány úgy érezte, hogy személyes integritását és magánéletét súlyosan meg-

sértették, mivel megalázó módon tették közzé a híreket a médiában – az EkstraBladet 

és a TV2 –. Az interjúkat egy szabadúszó újságíró készítette, aki képes volt kapcsolatba 

lépni a túszokkal. Az EkstraBladet és a TV2 a túszok fogva tartása alatt és elengedését 

követően is folyamatosan közzétette a dán kapitány esetét. 

A hírek közzétételét megelőzően az EkstraBladet állásfoglalást kért a Sajtótanács-

tól a túszokról szóló történetek és képek közzétételének jogszerűségével kapcsolat-

ban. A Sajtótanács kijelentette, hogy az eltérített hajó, a fogság és később a túszok 

szabadon bocsátásának története nyilvánvalóan közérdekű információ, és mint ilyen 

információ nincs akadálya a közzétételüknek. A Sajtótanács feladata azonban az, hogy 

 
1416  Dansk Presse & Medieforening. https://dpmf.dk/ (2020. 04. 19.). 

https://dpmf.dk/
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ellenőrizze az egyik oldalon a szólásszabadság érvényesülését és a közérdekű informá-

ciók közzétételi követelményének való megfelelést, a másik oldalon pedig az egyén 

magánéletének és magánéletének védelmét, sértetlenség.  

A Sajtótanács megállapította, hogy az EkstraBladet és a TV2 egyaránt nem tüntette 

fel forrásaikat, továbbá nem tájékoztatták a nyilvánosságot arról, hogy az interjúk mi-

lyen körülmények között készültek. Jelen esetben a körülmények tisztázása kiemelt je-

lentőségű lett volna, hiszen például a kapitány valószínűleg nagy nyomás alatt volt, 

mivel két évig túszként tartották fogva. 

A Sajtótanács álláspontja szerint egyrészt az említett médiumok elmulasztották a 

körülmények tisztázását, másrészt kerülni kell az olyan információk közzétételét, ame-

lyek sérthetik valakinek a magánéletét, kivéve, ha a közzététel kifejezett közérdekű. 

Ennek ellenére az EkstraBladet és a TV2 több alkalommal személyes információkat 

tett közzé a kapitány fizikai és szellemi állapotáról, valamint arról is részletesen beszá-

moltak, hogy a kapitányt folyamatosan kínozták és erőszaknak vetették alá. 

A Sajtótanács álláspontja szerint az esetet a személyes adatok nyilvánosságra hoza-

tala nélkül lett volna lehetőség közzétenni, valamint megállapították, hogy sok esetben 

olyan információk is megjelentek, amelyek nem minősültek közérdekűnek. Súlyosbító 

körülményként értékelték, hogy az EkstraBladet és a TV2 – a kapitány szabadon bo-

csátása után – nem kapta meg az érintett fél hozzájárulását az információk és hírek 

megjelentetéséhez.1417 

Az ügyben a Sajtótanács „komoly kritikát” fogalmazott meg. Ennél is figyelemre 

méltóbb azonban, hogy a Sajtótanács alapvetően nem korlátozza a szerkesztők általá-

nos szerkesztői szabadságát, jelen ügyben mégis kötelezte az EkstraBladet és a TV2-t 

a határozat főbb pontjainak közzétételére. A TV2 vonatkozásában a döntés főbb pont-

jait a híradó első öt percében, hétfői napon reggel hétkor és délután öt órakor kellett 

leadni. Ez a szankció a szerkesztők szerkesztői szabadságát jelentősen korlátozza, ezért 

meglehetősen figyelemre méltó, hiszen a Sajtótanács ebben a kérdésben különösen szi-

gorúan rendelkezett a korábbi döntésekhez képest. 

Az ügy lezárását követően a dán média 2014. március elején jelentett egy újabb túsz-

szal kapcsolatos esetet. Egy dán újságírót túszul ejtettek Szíriában egy hónapra. A dán 

média rendelkezett információkkal az esettel kapcsolatban, de ezen esetben a túsz szaba-

don engedéséig nem közöltek részletes információkat a The Hostage Case ügy kimene-

telére tekintettel.1418  

Szintén Dániában történt egy influenszerekkel kapcsolatos eset, amely Flie Lauren-

senhez köthető. Az ügyben a dán kormány szabályozni akarta a népszerű influenszerek 

 
1417  Danish Maritime Authority: Piracy. https://www.dma.dk/SikkerhedTilSoes/Skibssikkerhed/Pira-

teri/Sider/default.aspx (2020. 04. 24.). 
1418  Danish hostage freed in Syria after 13 months, https://www.theguardian.com/world/2011 /sep/07/ 

somali-pirates-release-danish-hostages (2020. 04. 24.). 

https://www.dma.dk/SikkerhedTilSoes/Skibssikkerhed/Pirateri/Sider/default.aspx
https://www.dma.dk/SikkerhedTilSoes/Skibssikkerhed/Pirateri/Sider/default.aspx
https://www.theguardian.com/world/2011/sep/07/somali-pirates-release-danish-hostages
https://www.theguardian.com/world/2011/sep/07/somali-pirates-release-danish-hostages
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helyzetét, miután az egyik influenszer öngyilkosággal kapcsolatos posztot osztott 

meg.1419  

Az ismert Flie Laurensen influenszer megosztotta az öngyilkossági kísérletével kap-

csolatos bejegyzést a Facebookon, ahol több mint 336 000 követője volt. A bejegyzés 

két napig nyilvános volt, mielőtt a családjának sikerült azt eltávolítania. A család egy 

Instagram-üzenetben erősítette meg, hogy az influenszer hölgy kórházba került. A 

gyermekekért és oktatás ügyekért felelős miniszter szerint az influenszereknek szer-

kesztői felelősséget kell vállalniuk a közzétett tartalmakért. 

Laurensen által közzétett Instagram bejegyzés több, mint 30 000 lájkot és 8000 hoz-

zászólást kapott. Ennek következtében Dániában vitát váltott ki a véleményvezérektől 

származó online tartalom felügyeletének módja is. A gyermekekért és oktatási ügyekért 

felelős miniszter Pernille Rosenkrantz-Theil, azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a kormány 

azt szeretné elérni, hogy a hagyományos sajtóra vonatkozó szerkesztői felelősséget vál-

laljanak a véleményvezérek is, hiszen jelentős számú ember követi az online platformja-

ikat. Erre hivatkozással ugyanolyan felelősségük lesz a közzétett tartalmakért, mint a 

szerkesztőknek az újságban vagy a média más formájában megjelenő cikkekért. 

Vannak olyan dán újságírói etikai normák, amelyek iránymutatásként rögzítik a sajtó 

számára, hogy ne írjanak öngyilkosságról vagy öngyilkossági kísérletekről. A dán kor-

mány kezdeményezte, hogy ugyanezek a normák vonatkozzanak az influenszerekre is. 

Az Instagram önmagában nem tudja megoldani a problémát, hiszen a poszt nyilvános-

ságra hozatala előtt csupán annyit kérdez a felhasználótól, hogy biztos-e a bejegyzés köz-

zétételében? Ha úgy ítélik meg, hogy egy influenszer megsérti a szabályokat eltávolítják 

a posztját, valamint a meghatározott követőszám feletti követővel rendelkező influensze-

reknek moderátorokat kell igénybe venniük a bejegyzéseik ellenőrzése érdekében.1420 

A miniszter asszony elmondta, hogy az érintett hölgy szülei szerették volna törölni 

a hozzászólásokat, de nem tudták, mert a lányukon kívül senkinek sem volt hozzáférése 

az oldalhoz. Éppen ezért tartják fontosnak a felelősségi kérdések tisztázását. A teleko-

munikáció eszközeinek térhódítása újfajta médiát hozott létre, azonban attól, hogy ezek 

a korábbiaktól eltérőek, ugyanazok az etikai szabályok kell, hogy rájuk is vonatkozza-

nak. Sarah Luise Christiansen népszerű blogger álláspontja szerint ez egy új utat jelent. 

Elmondta, hogy ez az egész influenszer- és bloggerjelenség teljesen új dolog, és még 

mindig nem fogadják el valódi munkaként és vállalkozóként, így hiányzik a kellő kö-

rültekintés, mind a követők, mind a véleményvezérek részéről. A szabályozás lényege, 

hogy magukat és a követőket is megvédjék a véleményvezérek. Néhány influenszer 

 
1419  Denmark plans regulation of influencers following suicide note. https://www.bbc.com/ news/world-

europe-48928012 (2020. 04. 25.). 
1420  Denmark will regulate social media influencers after an Instagram star posted a suicide note online. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7231607/Denmark-regulate-social-media-influencers-

Instagram-star-posted-suicide-note-online.html (2020. 04. 26.). 

https://www.bbc.com/news/world-europe-48928012
https://www.bbc.com/news/world-europe-48928012
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7231607/Denmark-regulate-social-media-influencers-Instagram-star-posted-suicide-note-online.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7231607/Denmark-regulate-social-media-influencers-Instagram-star-posted-suicide-note-online.html
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nagyon fiatal, és olyan dolgokat tesz közzé, amelyek súlyát nem érzik. Lehet, hogy ez 

lesz az első lépés a hatékony szabályozás érdekében. 

 

Záró gondolatok 

A hagyományos média és az online közösségi oldalak dán szabályozását vizsgálva az 

a következtetés vonható le, hogy ezek a platformok egy rendkívül szabályozott jogi 

környezetbe ágyazva működnek. A személyiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos 

analízisünk eredménye is hasonló képet mutat, hiszen például megállapíthatjuk, hogy 

az emberi személyiség oltalma széles körű jogi garanciák mellett biztosított. Kieme-

lendő azonban, hogy az elmúlt időszakban olyan közérdeklődésre számot tartó ügyek 

is felmerültek a gyakorlatban –  mint például az online véleményvezérek helyzete –, 

amelyek akár a jövőben jogalkotási szándék tárgyaként is megjelenhetnek.  
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Belgium 

 

Czékmann Zsolt* – Halász Csenge** – Ritó Evelin*** 

 

 

Jelen tanulmány tárgya Belgium közösségi médiára vonatkozó jogi szabályozásának 

áttekintése.  A sajtó valamilyen módon és mértékben minden európai államban szabá-

lyozott. Van, ahol ez a módszer az önszabályozás, és van, ahol az állam, illetve az állam 

által létrehozott szerv (hatóság vagy bíróság) látja el ezt a feladatot. Szabályozás azon-

ban mindenhol létezik. Számos előny fakad a „tiszta” önszabályozás rendszeréből, ahol 

jogon – és így államon – kívüli megoldásokkal igyekeznek a felmerülő problémákat 

megoldani, és számos kritikusa is van ennek a megoldásnak.1421  

A közösségi média oldalai egyértelműen a jogalanyok mindennapjainak integráns 

részét jelentik, jelentőségük hangsúlyozása 2020-ban talán már feleslegesnek is tűnik. 

Ezen platformok, bizonyos nézőpontok szerint elhozták a „gondolatok szabad piacát” 

és a véleménynyilvánítás szabadságának az eddigi legszélesebb körű értelmezését te-

szik lehetővé. A közlések és vélemények szabadságának fontos korlátját jelenti azon-

ban az emberi személyiség védelme. Jelen fejezetben a belga médiaszabályozás mellett 

bemutatjuk a közösségi oldalak személyiségi jogi kihívásaira adott válaszokat is.  

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

Belgium egy rendkívül összetett politikai felépítésű ország, amely három különböző 

nyelvi közösségre oszlik. Az ország holland nyelvű részén a legnagyobb régió Flandria, 

amelynek körülbelül 6,5 millió lakosa van. Körülbelül 4,5 millió francia nyelvű belga 

él Vallóniában, a német nyelvű közösség pedig messze a legkisebb régió, mivel mint-

egy 76 000 lakosa van. A belgiumi kulturális és nyelvi sokféleség szegmentált tájat 

eredményez a különféle nyelvi közösségek mentén, ezért nehéz egységes belga média-

piacról beszélni. 

 
*  Czékmann Zsolt: tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Államtudományi Intézet, Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék. 
**  Halász Csenge: PhD-hallgató, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudo-

mányok Intézete, Polgári Jogi Intézeti Tanszék.  
***  Ritó Evelin: egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Államtudományi 

Intézet, Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék. 
1421  Koltay, 2010. 
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A szövetségi állam felépítése tehát tükröződik a belga médiakörnyezetben is. Az 

1970-es évektől kezdve az alkotmányos reformnak köszönhetően többek között a média- 

és a kulturális ügyek területén a hatáskörök átkerültek a régiókba. Ennek eredményeként 

a médiaszabályozás és a média elszámoltathatósága szempontjából alapvetően nincs egy-

séges „belga” megközelítés, hanem két különálló, és néha jelentősen eltérő szabályozási 

rendszer érvényesül. Ezzel egyidejűleg az ország mindkét részén a piacok eltérően fej-

lődtek. Például amíg az elmúlt évtizedben a francia nyelvű napilapok az olvasók körében 

meredek visszaeséssel néznek szembe, a flamand újságok forgalma stabilizálódott. 

Belgium volt az egyik ország, amelynek erősen liberális intézményei és a sajtósza-

badság az 1831-es alkotmányban rögzítésre kerültek. Az elit társadalmi réteg irányí-

totta a nyomtatott média történelmi fejlődését. A média az 1960-as évektől kezdve fo-

kozatosan depolitizálódott. A második világháború után felgyorsult koncentrációs fo-

lyamat eloszlatta ezeket a politikai kapcsolatokat, mivel az összes újság a kereskedelmi 

tulajdonosok kezébe került. Jelenleg is megfigyelhető, hogy a média nagyon kevés 

eleme kapcsolódik egyértelműen politikai vagy ideológiai eszméhez. 

Az újságírás szabályozása kapcsán megállapítható, hogy közösségi szinten léteznek 

irányelvek, azonban egységes belga szabályozási kódex nem létezik. A televíziós sza-

bályozás vonatkozásában azonban a szerkesztői alapszabályok általánosan elfogadottá 

váltak, különféle jogszabályok biztosítják az érvényesülésüket. 

Az állam szerepe fontos volt a belga média szabályozásának megalkotásában. A kor-

szak egyik legliberálisabb sajtórendszerének bevezetése eredményeképp sok olyan mé-

dium jelent meg, amely az ideológiai sokféleség széles skáláját biztosítja. 

A médiaszabályozás megalkotása során kiemelt figyelmet szenteltek a kulturális 

sokféleség biztosításának, az információkhoz való szabad hozzáférés elvének, a kisko-

rúak védelmének és a szerkesztői függetlenség biztosításának egyaránt. A függetlenség 

vonatkozásában megállapítható, hogy a politikai és kereskedelmi nyomástól védi az 

általános érdeket.1422 

Az 1980. évi törvény kulturális ügyek tárgykörében határozta meg a rádió és a 

televízió működését. A vonatkozó szabályok megtalálhatók a médiarendeletekben, 

amelyeket a Parlament vitat meg az adott nyelvi közösségekhez tartozó médiaügyi 

miniszter iránymutatásai alapján. Ezek a médiarendeletek rögzítik azokat a feltétele-

ket, amelyeket a televíziós és rádiós műsorszolgáltatóknak – az állami, és a kereske-

delmi szolgáltatóknak – valamint a kábelszolgáltatóknak be kell tartaniuk. 

A médiarendeletek az idő múlásával folyamatosan fejlődnek és rendszeres felülvizs-

gálat tárgyát képezik. A legtöbb esetben az Európai Unió által megalkotott irányelveket, 

például az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet, valamint a műholdas és 

kábelcsatlakozási irányelvet ültetik át a közösségi jogba.  

 
1422  New media law. https://www.newmedia-law.com/news/the-essential-guide-to-belgian-media-law/ 

(2020. 04. 02.). 

https://www.newmedia-law.com/news/the-essential-guide-to-belgian-media-law/
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A médiaszabályok végrehajtásáért a regionális médiaszabályozók felelnek: a Vlaamse 

Regulator voor de Media (VRM) és a Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). A VRM 

kétkamarás felépítésű: az első tanács az általános ügyekről, míg a második tanács a 

függetlenség és a kiskorúak védelmének kérdéseiről határoz. A kormány és a közszol-

gálati műsorszolgáltatók között létrejött szerződések értékeléséért a VRM felel. A CSA 

Vallónia területén rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A CSA működése során 

hasonló tevékenységi köröket gyakorol, amelyeket három tanácsadó lát el: a reklámta-

nácsos, az ellenőrző tanácsadó és a licenctanácsos. 

Szövetségi szinten a Belga Postai Szolgáltatások és Távközlési Intézet (BIPT) szabá-

lyozza az elektronikus kommunikációt – a telefon, az internet, és a digitális televízió vo-

natkozásában – és garantálja a versenyt a piacon. Ezen kívül jelentős szerepet vállal a 

rádiófrekvenciák kiosztása tekintetében is. A 2007. évi médiatörvény létrehozta az Elekt-

ronikus Hírközlési Szabályozók Konferenciáját (CRC) annak érdekében, hogy ösztö-

nözze a szövetségi BIPT, valamint a regionális VRM és a CSA közötti kooperációt.1423 

A közszolgálati műsorszolgáltatók számára jelentős mértékű állami támogatást biz-

tosítanak. A nyomtatott média közvetlen és közvetett állami támogatásokból egyaránt 

részesül. A médiavállalatok számos kiegészítő támogatásra jogosultak, mint például az 

alacsonyabb áfaérték és az innovációs ösztönzők. A flamand kormány olyan platfor-

mokat is támogat, amelyek biztosítják az újságírás és az újságírói oktatás különféle 

formáit. 

A belga statisztikai eredmények alapján a nagy sebességű széles sávú hálózatok 

elérhetőségének köszönhetően Belgiumban az internethasználók száma meghaladta a 

9 milliót. Ugyanakkor figyelemre méltó különbség van a két nyelvközösség között: 

amíg az internetes felhasználók aránya Flandriában meghaladja a 90%-ot, addig a déli 

részben körülbelül 72% az arány. Belgium korábban elmaradt a mobil-adatátviteli elő-

fizetések terén, de 2014 óta az előfizetők aránya gyorsan növekszik. 

A több mint 11 millió lakossal rendelkező Belgium lakosságának 65%-a állította, 

hogy aktív közösségi médiafelhasználó. Nincs azonban rangsor, hogy hány felhasználó 

használja az egyes közösségimédia-platformokat. Ennek oka az, hogy nincs elegendő 

adat a közösségi médiában, amit a hazai források is elismernek. A nyelvi belső különb-

ségek és esetenként a szabályok megnehezítik a nemzeti felmérések elvégzését, ame-

lyek ahhoz szükségesek, hogy adatot gyűjtsenek egy olyan témáról, mint például a kö-

zösségi média használata az országban. A források viszont egységesek abban, hogy a 

legnépszerűbb közösségimédia-platform az országban: a Facebook. 

Becslések szerint 2020-ban Belgiumban körülbelül 1,7 millió Facebook-felhasználó 

volt, legtöbben a 25–35 évesek korosztályából. A platformnak más európai országok-

hoz képest viszonylag sok felhasználója volt a belga lakosság körében. 

 
1423  Media Landscapes – Belgium. https://medialandscapes.org/country/belgium/policies/media-leg-

islation. (2020. 04. 16.). 

https://medialandscapes.org/country/belgium/policies/media-legislation.%20(2020
https://medialandscapes.org/country/belgium/policies/media-legislation.%20(2020
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Flandriában élő (az ország holland nyelvű régiója) tinédzserek 82%-a azt mondta 2018-

ban, hogy az elmúlt hónapban naponta legalább egyszer használta a Facebook-alkal-

mazást. Mivel ezt a felmérést csak Flandriában volt lehetőség elvégezni, nincs adat, 

amely összehasonlítaná ezt Vallóniával (a francia nyelvű régió) vagy a brüsszeli fővá-

rosi régióval. Nem egyértelmű továbbá az sem, hogy a Facebook népszerűsége a Face-

book Messenger miatt van, vagy fordítva. Ennek ellenére a Facebook Messenger a leg-

gyakrabban használt alkalmazás Belgiumban. A belga válaszadók 44%-a egy 2017-es 

felmérésben jelezte, hogy napi kommunikációs célokra használta az alkalmazást, amely 

felülmúlta a WhatsApp, a Snapchat, az iMessage és a Skype szolgáltatásokat. Több 

mint 3,6 millió belga használta az Instagramot 2020-ban, leginkább a 19–24 évesek 

körében népszerű. 2019 végétől az aktív Instagram-felhasználók aránya a teljes belga 

népesség 30%-át tette ki. Ez a penetráció azonban kissé elmaradt a szomszédos orszá-

goktól, Luxemburgtól és Hollandiától, hiszen Hollandiában a lakosság kb. 37%-a aktí-

van használta a közösségi média platformját, míg Luxemburgban a penetráció aránya 

körülbelül 31% volt.1424 

 

2. A véleménynyilvánítás szabadsága és nyilvánosság értelmezési kérdései 

A véleménynyilvánítás szabadsága és a társadalmi nyilvánosság minél szélesebb körű 

értelmezése a demokratikusan működő államok egyik alapvető követelményeit jelen-

tik. Ezen jogosultságok Belgiumban történő érvényesülését érdemes az Emberi Jogok 

Európai Egyezményében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt szabályok 

ismertetésével kezdenünk.  

Az EJEE 10. cikke kimondja, hogy „[m]indenkinek joga van a véleménynyilvánítás 

szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az infor-

mációk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet 

nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadá-

lyozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok működését enge-

délyezéshez kössék.  

E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvény-

ben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy 

szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demok-

ratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a za-

vargás 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.”1425 

 
1424  Media Landscapes – Belgium. https://medialandscapes.org/country/belgium/policies/media-leg-

islation (2020. 04. 16.). 
1425  Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ HU/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR (2020. 03. 28.). 

https://medialandscapes.org/country/belgium/policies/media-legislation
https://medialandscapes.org/country/belgium/policies/media-legislation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/%20HU/TXT/%20PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/%20HU/TXT/%20PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
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Az Európai Unió Alapjogi Chartája deklarálja, hogy „[m]indenkinek joga van a vé-

leménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás sza-

badságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadsá-

gát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való 

tekintet nélkül.  A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tar-

tani.”1426 

A belga Alkotmány 25. szakasza deklarálja a sajtószabadságot és kimondja a cen-

zúra tilalmát.1427 Ezen jogosultság azonban nyilvánvalóan Belgiumban sem tekinthető 

korlátozhatatlannak, a holokauszt tagadása, a rágalmazás és a gyűlöletkeltő magatartá-

sok bűncselekménynek minősülnek. Így a személyiségi jogok védelme mellett, a vo-

natkozó büntetőjogi rendelkezések is fontos korlátját jelentik a véleménynyilvánítás 

szabadságának.  

Egy vonatkozó esetjogi döntést kiemelve, említhető, hogy 2012-ben egy Fuad Bal-

kacem nevű állampolgárt az általa közzétett YouTube videók miatt kétéves börtönbün-

tetésre ítéltek. A videófelvételeken a vádlott volt látható, ahogy arra buzdította a néző-

ket, hogy vállaljanak kötelezettséget a nem muszlim vallású emberek elleni erőszakos 

bűncselekmények elkövetésére.1428 Balkacem ezt követően az Emberi Jogok Európai 

Bíróságához fordult, amely elutasította a kérelmét. Az EJEB álláspontja szerint a gyű-

löletbeszéd egyértelműen kívül esik a véleményszabadság nyújtotta kereteken, így az 

eljáró belga bíróságok helytállóan hoztak ellene elmarasztaló ítéletet.  

2009-ben szintén az EJEB elé került egy belga ügy, amelyben a kérelmező, Daniel 

Féret, Brüsszelben élő belga állampolgár volt. Féret úr politikai tevékenységet folyta-

tott és a pártja kiadványainak főszerkesztőjeként tevékenykedett, valamint a  Belga 

Képviselőházba is mandátumot szerzett. A parlamenti mentelmi jogát az ügyész kéré-

sére és 2002 novemberében felfüggesztették, amikor büntetőeljárást indítottak Féret 

úr, mint a jogsértő szórólapok szerzője és főszerkesztője ellen. 1999. július és 2001. 

október között a Front National nevű párt által kiadott szórólapok és plakátok terjesz-

tése ellen egyének és egyesületek is panaszt tettek, gyűlöletkeltés és erőszakos cselek-

ményre történő felbujtásra hivatkozással. A panaszok jogalapjául az 1981. július 30-i 

törvény szolgált, amely kimondja a rasszista vagy idegengyűlölet célzatával elkövetett 

cselekmények jogellenességét. Fontos körülményt jelent továbbá, hogy a szórólapokat 

és plakátokat az interneten is terjesztették Féret úr személyes és a Front National párt 

honlapján. Az EJEB kimodta, hogy ugyan a véleménynyilvánítás a demokratikus tár-

sadalom egyik sarokkövét jelenti, de ebben az ügyben kiemelt fontossággal bír az a 

 
1426  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke. https://www.echr.coe.int/Documents/ Conven 

tion_HUN.pdf (2020. 03. 28.). 
1427  A Belga Királyság Alkotmányának 25. cikke. https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publica-

tions/constitution/GrondwetUK.pdf (2020. 04. 19.). 
1428  Belgium 2018 Human Rights Report. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/BELGIUM-

2018.pdf (2020. 04. 19.). 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/BELGIUM-2018.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/BELGIUM-2018.pdf
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körülmény, hogy Féret úr választott képviselőnek tekintendő. A bíróság felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy a politikusok véleménye szélesebb réteghez juthat el, mint más, 

közhatalmi pozíciót nem viselő jogalanyé, éppen erre a fokozott befolyásolási képes-

ségre tekinttel fokozott körültekintéssel kell eljárniuk kijelentéseiket illetően. Jelen 

esetben, az interneten és a papíralapon megosztott szórólapok gyűlöletkeltő tartalmat 

foglaltak magukban, így az EJEB által hozott ítélet kimondta, hogy a belga bíróságok 

megfelelően jártak el, amikor marasztaló ítéletet hoztak Féret úrra vonatkozóan. 1429 

Összességében kiemelhető, hogy Belgiumban széles körben megvalósuló alapvető 

jogosultságot jelent a véleménynyilvánítás szabadsága, korlátai több jogág szabály-

anyagában is rögzítésre kerültek.  

 

2.1. A képmáshoz való jog védelme 

A belga szabályozásban sem alkotmányos szinten, sem a polgári jogi joganyagban nem 

valósul meg a képmáshoz való jog szabályozása, a belga Alkotmány 22. cikke viszont ki-

mondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy a családi és magánéletét tiszteletben tart-

sák.1430 A képmáshoz való jog oltalmát, egy esetjogi döntésében a brüsszeli bíróság ezen 

rendelkezésből vezette le. Kimondta, hogy a képmás védelme mindenkit megillető jogo-

sultság, annak korlátozására csak a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése ér-

dekében kerülhet sor, különösen a közéleti szereplőket illetően. Ezen szemlélet összhang-

ban áll az EJEB vonatkozó esetjogával.1431 A képmáshoz való joggal kapcsolatos esetjogi 

döntés ismertetésére a közéleti szereplőkkel kapcsolatos alpont alatt kerül sor.  

 

2.2. A becsület és a jó hírnév védelme 

A becsület és a jó hírnév védelmét illetően rögzíthető, hogy sem a holland, sem a dán, 

sem pedig a belga jogrendszerben sem valósul meg az alkotmányos, illetve a polgári 

jogi szabályozásban expressis verbis ezen személyiségi jogok védelme. A személyiség 

generális jelleggel történő védelme azonban nyilvánvalóan a jó hírnév és becsületsértő 

magatartások tilalmát is magában foglalja. A polgári jogi védelem mellett ezen jogo-

sultságok büntetőjogi védelmének eszközei a rágalmazás és becsületsértés tényállásai, 

amelyek Belgiumban is büntetőjogi tényállásként kerülnek szabályozásra. A belga Bün-

tető Törvénykönyv két vonatkozó bűncselekményt deklarál, amelyek a  rágalmazás és a 

becsületsértés.1432 A rágalmazást illetően a Büntető Törvénykönyv 443. cikke kimondja, 

 
1429  Féret v. Belgium ügy. https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/feret-v-belgium/ (2020. 

04. 18.). 
1430  A Belga Királyság Alkotmányának 22. cikke. https://en.wikisource.org/wiki/Constituti on_of_Belgium. 
1431  Belgium national football team denied protection of image rights. https://www.internationallawof-

fice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-de-

nied-protection-of-image-rights (2020. 04. 15.). 
1432  Criminal defamation. http://legaldb.freemedia.at/legal-database/belgium/ (2020. 04. 25.). 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/feret-v-belgium/
https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Belgium
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
http://legaldb.freemedia.at/legal-database/belgium/
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hogy jogellenes „egy másik személyre vonatkozó olyan rosszindulatú tényközlés, amely 

sértheti az adott személy becsületét, vagy nyilvános megvetést vonhat maga után”. A 443. 

cikk alapján a cselekedetért kiszabott büntetés nyolc naptól egy évig terjedő szabadság-

vesztés és 26–200 euró pénzbüntetés is lehet, ha a cselekményt nyilvános helyen követik 

el. Magának a „sértés”-nek a fogalmát a törvény nem határozza meg, de olyan magatar-

tás érthető alatta, amely károsíthatja az ember becsületét. A gyakorlatban a sértés a rossz-

indulat egyik elemét is megköveteli.1433 Meg kell jegyezni, hogy a Büntető Törvény-

könyv 449. cikke szerint, ha bizonyítást nyer a rágalmazás, valamint a bíróság arra a kö-

vetkeztetésre jut, hogy „a vádlott a közlést a köz- vagy magánérdekek indoka nélkül tette 

meg kizárólag azzal a céllal, hogy kárt okozzon”, az elkövető a nyilvánosságra hozatalért 

vonható felelősségre. A büntetés ebben az esetben nyolc nap vagy két hónap börtönbün-

tetés vagy 26 és 400 euró összeg között kiszabható pénzbírság lehet.  

További fontos körülményt jelent, hogy a rágalmazásért és becsületsértésért kisza-

bott minimális büntetés megduplázható, ha a bűncselekményt származás, bőrszín, nem-

zeti vagy etnikai származás, születés, életkor, vagyon, vallási vagy filozófiai meggyő-

ződés, fogyatékosság, nyelv, politikai meggyőződés, szakszervezeti meggyőződés, fi-

zikai vagy genetikai jellemző vagy társadalmi származás motiválja. Mivel a belga ál-

lam összetett politikai és nyelvi közösségű állam, így kiemelkedően fontos az egyes 

népcsoportokra és a társadalmi egységre veszélyes, jogsértő közlések kriminalizálása.  

Összességében megállapítható, hogy ezen jogosultságok az emberi személyiség 

rendkívül fontos szelvényjogaként élveznek jogi védelmet. A polgári jogi védelem a 

személyiség általános védelméből vezethető le, a büntetőjog pedig a rágalmazás és be-

csületsértés kriminalizálásával oltalmazza ezen jogosultságokat, amelyeket a közösségi 

oldalakon történő véleménynyilvánítás során is tiszteletben kell tartani. 

 

2.3. Az emberi méltóság védelme 

A belga jogalkotó a dán és holland szabályozástól eltérő utat választott, mivel az emberi 

méltóság oltalma helyet kapott az állam Alkotmányában. A Belga Királyság Alkotmá-

nyának a 23. cikke ugyanis alapvető jogként deklarálja a jogosultságot.1434 A szabályo-

zás szövege szerint, mindenkinek joga van az emberi méltósággal összhangban álló 

életet élni, amely cél elérése érdekében az Alkotmány 134. cikkében rögzített törvé-

nyek, szövetségi törvények és jogszabályok garantálják azokat a társadalmi és kulturá-

lis jogokat, amelyek meghatározzák az emberi méltóság alapvető feltételeit. 

A szabályozás alapján az emberi méltóság védelme az alábbi részjogosultságokat 

foglalja magában: 

 
1433  Criminal defamation. http://legaldb.freemedia.at/legal-database/belgium/ (2020. 04. 25.). 
1434  A Belga Királyság Alkotmánya. https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitu-

tion/GrondwetUK.pdf (2020. 03. 30.). 

http://legaldb.freemedia.at/legal-database/belgium/
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
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• a foglalkoztatáshoz és a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot, ame-

lyek az általános foglalkoztatáspolitika részét képezik és céljuk a lehető legsta-

bilabb és legmagasabb szintű foglalkoztatás biztosítása, amely magában foglalja 

a tisztességes foglalkoztatáshoz és javadalmazáshoz való jogot, valamint a tájé-

koztatáshoz, konzultációhoz és a kollektív tárgyalásokhoz való jogot is,  

• az egészségügyi ellátáshoz, szociális biztonsághoz és a jogi segítségnyújtáshoz 

való jogot, 

• a tisztességes lakhatáshoz való jogot, 

• az egészséges környezethez (és annak védelméhez) való jogot, 

• a kulturális és társadalmi önmegvalósításhoz való jogot, 

• valamint, a rendszeres családi segélyhez való jogot.1435 

További fontos körülményt jelent, hogy Hollandiában és Belgiumban megalapozott 

az eutanázia jogszabályi környezete, amely az emberi méltóság sajátos, a hazaitól eltérő 

értelmezését vonja maga után, mivel a hazai alkotmányos szemlélet az emberi méltóság 

sérthetetlenségéből indul ki.  

Összességében megállapítható, hogy az emberi méltóság oltalma a vizsgált három 

állam közül csak Belgium Alkotmányában kerül expressis verbis deklarálásra, azonban 

mindhárom államban kiemelkedően magas szinten valósul meg az emberi (és szemé-

lyiségi)  jogok védelme. A hazai szemlélettől eltérően – amely, a személyiségvédelem 

általános generálklauzuláját az emberi méltósághoz kapcsolja – a vizsgált államban 

nem találkozunk a személyiségvédelem emberi méltóságból történő levezetésével.  

A holland, dán és belga jogrendszerekben a személyiségi jogi védelem jellemzően az 

emberi jogi védelem alapján nyugszik. 

A közösségi média és az emberi méltóság legfontosabb kapcsolódási pontját az je-

lenti, hogy különösen az emberi mivoltot sértő kommentek, bejegyzések és  fényképek 

kapcsán kerülhet sor ezen alapvető jog megsértésére. Az esetlegesen meginduló peres 

eljárásokban, az Alkotmány szabálya mellett hivatkozási alapot jelenthet az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt, emberi méltóságot deklaráló szabály.  

 

2.4. A magánélethez való jog 

A privacy meghatározása, a legtöbb személyiségi (és alapvető) jogtól eltérően, kissé 

rendhagyónak tekinthető. 1890 decemberében jelent meg az amerikai szerzőpáros Sa-

muel Warren és Luis Brandeis írása a Harvard Law Review-ban, amely lefektette a 

jogosultság alapjait.1436 A forrás ezennel megszületett, a privacy meghatározására pedig 

számos kísérlet született az idők folyamán, mivel az 1890 óta lezajlott társadalmi és 

 
1435 A Belga Királyság Alkotmányának 23. cikke. https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publica-

tions/constitution/GrondwetUK.pdf (2020. 03. 30.). 
1436  Warren – Brandeis, 1890: 2. https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf 

(2020. 03. 30.). 

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf
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gazdasági változások egyértelműen átrajzolták ezen jogosultság kereteit.  Ezen átala-

kulásokra szemléletes példát nyújtanak Mark Zuckerbergnek, a Facebook-portál alapí-

tójának a szavai, aki 2010-ben úgy fogalmazott, hogy „a magánélet megszűnt társa-

dalmi norma lenni”.1437  

Ezen kijelentéssel, a magunk részéről nyilvánvalóan nem érthetünk egyet, az vi-

szont bizonyos, hogy a közösségi oldalak térhódítása egyértelműen magával hozta a 

magánélethez való jog szerepének az újragondolását is. 

A magánélethez való jogot illetően, első ízben – a korábban elemzett jogosultságok-

hoz hasonlóan – a vonatkozó nemzetközi emberi jogi dokumentumok vizsgálata indo-

kolta. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke szerint: „Mindenkinek joga 

van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. E jog 

gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat 

be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság 

vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, 

a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak 

védelme érdekében szükséges.”1438 Az Emberi Jogok Európai Chartájának a 7. cikke 

deklarálja, hogy „[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, ottho-

nát és kapcsolattartását tiszteletben tartsák”. 1439 

Belgiumban a magánélethez való jog alkotmányban deklarált alapvető jogként ke-

rült szabályozásra. A 22. cikk kimondja, hogy mindekinek joga van a magán- és csa-

ládi életének tiszteletben tartásához, amely alól csak a törvény által meghatározott 

esetek jelenthetnek kivételt. 1440 Kiemelést érdemel a 29. cikk is, amely deklarálja a 

levéltitok sérthetetlenségét. Külön törvény határozza meg, hogy mely állami szervek, 

milyen esetekben ruházhatják fel a postai szolgáltatót az ettől való eltérésre. 1441  

A belga jogrendszerben más jogszabályok is oltalmazzák a magánélethez való jogot. 

Ilyen például az 1992-ben született személyes adatok védelméről szóló törvény, a belga 

hírszerző szolgálatok tevékenységét szabályozó 1991-ben született törvény, valamint a spe-

ciális hírszerzési szolgáltatásokról 2010 februárjában elfogadásra került jogszabály. 1442 

 
1437  Privacy no longer a social norm, says the Facebook owner. https://www.theguardian. com/techno-

logy/2010/jan/11/facebook-privacy (2020. 03. 30.). 
1438  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 8. cikke. https://www.echr.coe.int/Documents/Con-

vention_HUN.pdf (2020. 03. 30.). 
1439  Az Emberi Jogok Európai Chartájának 7. cikke. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ HU/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR (2020. 03. 30.). 
1440  A Belga Királyság Alkotmányának 22. cikke. https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publica-

tions/constitution/GrondwetUK.pdf (2020. 04. 02.). 
1441  A Belga Királyság Alkotmányának 29. cikke. https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publica-

tions/constitution/GrondwetUK.pdf (2020. 04. 02.). 
1442  The right to privacy in Belgium. Universal Periodic Review. Stakeholder Report: 24th Session, Belgium. 

15–16. https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/752/right-privacybelgium (2020. 04. 02.). 

https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/11/facebook-privacy
https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/11/facebook-privacy
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/752/right-privacy-belgium
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A Privacy International, nemzetközi szervezet 2016-ban publikált egy elemzést a 

magánélethez való jog belga jogrendszerben történő érvényesüléséről. 

Ebben kiemelésre kerültek a jogosultság érvényesülését elősegítő intézkedések és 

jogszabályok. Ilyennek tekinthető, hogy az országban kinevezésre került egy olyan ál-

lamtitkár, akinek feladata a magánélethez való jog és a személyes adatok védelmének 

a biztosítása. További pozitív körülményként kerül nevesítésre, hogy Belgiumban haté-

konyan és eredményesen működő adatvédelmi hatóság funkcionál, valamint felállításra 

került a Belga Hírszerzési Ügynökség Állandó Felülvizsgálati Bizottsága is. A belga sza-

bályozási gyakorlatot illetően aggályként került megfogalmazásra, hogy 2015-ben az 

állambiztonsági szervezetek széles körű hozzáférési jogokat kaptak a központosított 

adatbázisokhoz. Ezen jogosítványokat illetően kiemelkedő fontossággal bír a szüksé-

gesség-arányosság követelményének biztosítása. A flamand ügyvédi kamara szintén 

aggályát fejezte ki a belga terrorellenes intézkedéseket illetően, felhívva a figyelmet a 

magánélethez való jog tiszteletben tartásának jelentőségére, amely az állam alapvető 

alkotmányos kötelezettségét jelenti. 1443 

A magánélet védelméről összességében megállapítható, hogy a belga jogrendszer-

ben alkotmányos alapjogként került deklarálásra, valamint védelme, más ágazati jel-

legű szabályokban is megjelenik. A közösségi oldalakon kiemelt szerepe van ennek 

a jogosultságnak, fontos körülményt jelent azonban, hogy az „online privát szféra” 

határainak megrajzolásánál a legfontosabb szerepe maguknak a portált használó jog-

alanyoknak van. Ők maguk állíthatják be ugyanis a profiljukon megjelenő tartalmak 

nyilvános, privát vagy csak egy általuk meghatározott, szűkebb kör általi láthatósá-

gát. A közösségi oldalak felületei, ennek ellenére nagy teret engednek a felhasználó 

által megszabott vonal átlépéséhez, így a privát szféra sérülhet a felhasználók egymás 

közötti viszonyában, de maga a közösségi felület üzemeltetője is megsértheti a fel-

használója magánélethez való jogát. A jogsérelem nem kifejezetten a magánélethez 

való alkotmányos alapjog sérelmére hivatkozással kerül bíróság elé, a vizsgált ország 

szabályozásából is kiválóan látszik: a privacy és az adatvédelem kérdései az interne-

tes felületeken keresztül szinte egymástól elválaszthatatlanok. A magánélet sérelme 

megvalósulhat fényképek jogosulatlan feltöltésével, a levéltitok megsértésével, pri-

vát információk nyilvánosságra hozatalával is. 

 

2.5. Titokvédelem és adatvédelem 

A belga adatvédelmi és kiberbiztonsági jogszabályi háttér szintén meglehetősen széles 

körűnek tekinthető. A magánélet oltalma kapcsán már kiemelésre került az Alkotmány 

22. cikke, amely kimondja, hogy mindenkinek joga van a magán- és családi életének 

védelméhez. Ezen kívül kiemelendő a számítógépes bűnözésről szóló 2000. november 

 
1443  The right to privacy in Belgium. Universal Periodic Review. Stakeholder Report: 24th Session, Belgium. 

23. https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/752/right-privacy-belgium (2020. 04. 02.). 

https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/752/right-privacy-belgium


 

– 528 – 

28-án született törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2005-ben született jogszabály, 

a 2013. december 15-én elfogadott Gazdasági Jogi Kódex XII. Könyve, illetve az adat-

védelmi hatóság létrehozásáról szóló 2017-ben született jogszabály. 1444 Valamint közös-

ségi jogi normaként, a GDPR is a szabályozás integráns részét képezi. A titokvédelmet 

illetően, a közösségi jogalkotás nóvumaként megjegyezhető a Európai Parlament és Ta-

nács 2016/943 számú irányelve, amely 2018-ban került átültetésre a belga jogba, és töb-

bek között a munka törvénykönyvének a módosítását is szükségessé tette.1445 

Kiemelhető a 2018. június 30-án megszületett ún. privacy törvény, amely kiegészíti 

és meghatározza a GDPR néhány alapelvét is. A jogszabály átülteti az adatvédelmi 

irányelvet a rendőrség és a büntető igazságügyi hatóságok számára, amelynek célja az 

egyének személyes adatainak védelme, abban az esetben, ha azokat állami bűnüldöző 

szervek dolgozzák fel.  

A GDPR előtti nemzeti szabályozást Belgiumban is teljesen hatályon kívül helyez-

ték, a GDPR alkalmazását követően pedig az adatvédelmi szabályozásnak három pil-

lére lett: egyrészt áll a hatóság felépítését és összetételét szabályozó, „DPA Act”-ből,  

másrészt a GDPR rendelkezéseiből, harmadrészt az ún. Framework Actből,  ami 2018. 

szeptember 5. napjától hatályos. A kerettörvény első címe tartalmazza azokat a rendel-

kezéseket, amik főszabályként kiegészítik a GDPR-ban foglaltakat, a többi része a bűn-

ügyi adatkezelési irányelv implementációja. 

Az új szabályozási rezsimmel a belga adatvédelmi hatóság is nevet váltott: korábban 

„Belgian Privacy Commission”-nak nevezték, az új szabályozás hatálybalépése óta az 

elnevezése „Data Protection Authority”-re változott. 

A belga Adatvédelmi Hatóság (pontosabban annak jogelődje) tevékenységéhez fon-

tos, a Facebook-portál működéséhez kapcsolódó adatvédelmi eljárás kötődik. 1446 

A Facebook a közösségi „plug-ins” használatával nyomon követi a felhasználók 

internetes tevékenységét. Ezen gyakorlat miatt az Adatvédelmi Hatóság eljárást kezde-

ményezett a portállal szemben. A brüsszeli elsőfokú bíróság 2018. február 16-án hozta 

meg az ügyben az ítéletét, amelyben kimondta, hogy a Facebook nem tartotta be a belga 

adatvédelmi szabályokat. Az indokolás szerint a jogsértést az idézte elő, hogy a Face-

book nem nyújtott elegendő információt az összegyűjtött adatokról, azok feldolgozá-

sáról, illetve a megőrzésük időpontjáról. További fontos körülményt jelent az is, hogy 

a Facebook nem kapott megfelelő hozzájárulást az adatok kezeléséhez. Ezen indokok 

 
1444  Lásd hozzá bővebben: https://www.cybercrimelaw.net/Belgium.html, https://www.itu.int/ ITU-

D/treg/Legislation/Belgium/law.pdf, https://www.slideshare.net/Johan_Vdd/belgian-code-of-econo-

mic-law-book-xii-law-of-the-electronic-economy-unofficial-consolidated-translation (2020. 04. 03.). 
1445  The Protection Of Trade Secrets In Belgium And Across Borders. http://www.amcham.be/publica-

tions/amcham-connect/2018/december/fieldfisher-protection-trade-secrets-belgium (2020. 04. 12.). 
1446  The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review – Edition 6. https://thelawre-

views.co.uk/edition/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review-edition-

6/1210012/belgium (2020. 04. 03.). 

https://www.cybercrimelaw.net/Belgium.html
https://www.itu.int/ITU-D/treg/Legislation/Belgium/law.pdf
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https://www.slideshare.net/Johan_Vdd/belgian-code-of-economic-law-book-xii-law-of-the-electronic-economy-unofficial-consolidated-translation
http://www.amcham.be/publications/amcham-connect/2018/december/fieldfisher-protection-trade-secrets-belgium
http://www.amcham.be/publications/amcham-connect/2018/december/fieldfisher-protection-trade-secrets-belgium
https://thelawreviews.co.uk/edition/1001423/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review-edition-6
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review-edition-6/1210012/belgium
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review-edition-6/1210012/belgium
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review-edition-6/1210012/belgium
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mentén az elsőfokú fórum arra kötelezte a portált, hogy amíg a tevékenységét nem iga-

zítja a belga adatvédelmi szabályokhoz, függessze fel a felhasználók internetes tevé-

kenységének a követését és törölje az összes megszerzett adatot.  A Facebook felleb-

bezést nyújtott be az ítélet ellen a Brüsszeli Fellebbviteli Bírósághoz, amely 2019. má-

jus 8-án az Európai Bíróság elé utalta az ügyet, tekintettel arra, hogy a GDPR újfajta 

működési mechanizmust vár el a tagállamoktól az adatvédelem területén. 1447 

A belga jogalkalmazási gyakorlatból kiemelhető továbbá a Skype-szolgáltatóval 

kapcsolatos bírói döntés is. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a Skype, mint 

külföldi „peer to peer” szolgáltató, a belga jog értelmében elektronikus hírközlési szol-

gáltatónak tekinthető, amellyel kapcsolatos jogkérdések eldöntésére a belga bíróságok 

joghatósággal rendelkeznek.  Az elsőfokú bíróság 2016-ban úgy határozott, hogy a Skype 

belga igazságügyi hatóságokkal történő együttműködése nemcsak a szükséges  infor-

mációk szolgáltatásra irányul, hanem az „élő” hangkommunikáció lehallgatását is biz-

tosítaniuk kell, amennyiben az bűnüldözési érdekeket szolgál. Az elsőfokú bíróság 

30 000 euró összegű pénzbírságot szabott ki a Skype-szolgáltatóra az együttműködés 

megtagadása miatt, annak ellenére, hogy a Skype székhelye egyébként Luxembourg-

ban van. A Bíróság álláspontja szerint az online platform segítségnyújtási kötelezettsé-

gét ki kell terjeszteni Belgium területére is. Az ítéletet az Antwerpeni Fellebbviteli Bí-

róság és a Legfelsőbb Bíróság is megerősítette. 1448 

A közösségi oldalakat érintő fontos eltérés, hogy Belgium élt a GDPR 8. cikk (1) 

bekezdésben található lehetőséggel, és alacsonyabb életkort határozott meg arra vonat-

kozóan, hogy közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal össze-

függő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése már akkor is 

jogszerű, ha a gyermek a hozzájárulás megadásakor a 13. életévét betöltötte. 

A véleményszabadság és adatvédelemhez való jog összhangjának megteremtése ér-

dekében több eltérést tartalmaz a belga jog a személyes adatok újságírási, valamint a 

tudományos, művészeti vagy irodalmi kifejezés célokból végzett adatkezelésekre vo-

natkozóan. Idetartozik – többek között – hogy: 

• az érintett nem vonhatja vissza a fenti célokból végzett adatkezeléshez való hoz-

zájárulását; 

• kezelhetők különleges adatok a fenti célokból; 

• az érintett nem tiltakozhat a tudományos, művészeti, irodalmi kifejezés céljából 

végzett adatkezelések ellen; 

 
1447  Belgian Facebook Case: Brussels Court of Appeal refers questions for preliminary ruling to the 

European Court of Justice. https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-informa-

tion/privacy-security-and-information-law-blog/belgian-facebook-case (2020. 04. 03.). 
1448  Belgian Facebook Case: Brussels Court of Appeal refers questions for preliminary ruling to the 

European Court of Justice. https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-informa-

tion/privacy-security-and-information-law-blog/belgian-facebook-case (2020. 04. 03.). 

https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-information/privacy-security-and-information-law-blog/belgian-facebook-case
https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-information/privacy-security-and-information-law-blog/belgian-facebook-case
https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-information/privacy-security-and-information-law-blog/belgian-facebook-case
https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-information/privacy-security-and-information-law-blog/belgian-facebook-case
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• kiveszi az adatvédelmi hatósági vizsgálat köréből ezen adatkezeléseket, annyi-

ban, amennyiben a hatósági eljárás a forrás felfedését vagy a közlemény megje-

lenés előtti kontrollját eredményezné. 

 

3. A közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

A közéleti szereplők e szerepkörükkel összefüggésben történő bírálhatósága a demok-

ratikus berendezkedésű államok működésének fontos feltétele, hiszen a közérdekű, szé-

les társadalmi spektrumú vita elengedhetetlen az átlátható állami működéshez. Fontos 

azonban a közéleti szerepet betöltő jogalanyok magánéletét leválasztani a közéletben 

betöltött szerepétől. A közéleti szereplők személyiségi jogai – az EJEB gyakorlatából 

levonható következtetések alapján – a véleménynyilvánítás alapjogával és a belőle ere-

deztethető jogokkal konkurálnak. Belgiumban nem találunk sem alkotmányos, sem 

polgári jogi szinten szabályozást a közéleti szereplők helyzetére vonatkozóan. Míg 

Hollandiában a Büntető Törvénykönyv kifejezetten tilalmazza az uralkodócsaládra vo-

natkozó sértő közlések nyilvánosságra hozatalát, Belgiumban nem valósul meg efféle 

szabályozás, erős önszabályozás jellemző e kérdéskörben.  

A bírói gyakorlatból egyetlen jogesetet kívánunk kiemelni, amely rámutat a belga 

szemléletre és az EJEB hatásaira is. A 2014-es brazíliai labdarúgó-világbajnokságra a 

belga válogatott is kvalifikációt nyert. A csapat „kereskedelmi értéke” ennek köszön-

hetően hatalmasra nőtt, a Belga Királyi Labdarúgó Szövetségnek a jelentkezők nagy 

száma miatt néhány lehetséges, jövőbeli szerződéses partner ajánlatát el kellett utasíta-

nia. Így került a belga bíróságok elé az az ügy, amelyet a belga labdarúgó-szövetség 

indított egy kiadó ellen, amely egy könyv borítóján szerepeltette a belga válogatott tag-

jainak a fényképét. 1449 A borító körülbelül 80%-án szerepelt a vonatkozó képmás, 

amely a csapatot ábrázolta, miközben a világkupa kvalifikációs mérkőzésén szerzett 

gólt ünnepelték. Belgiumban a labdarúgó szövetség jogosultsággal rendelkezik a játé-

kosok egyéni és kollektív személyiségi jogainak érvényesítésére, így a bíróság elé be-

nyújtott keresetben a könyv terjesztésének megszüntetése és a kiadás visszavonása ke-

rült megjelölésre. Arra a kérdésre, hogy a kiadó jogosulatlanul használta-e a fénykép-

felvételt, mind az elsőfokú bíróság, mind a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság nemleges 

választ adott. A bírói fórumok érvelésükben az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

közéleti szereplőkre vonatkozó meghatározását, amely szerint: „az állami tisztséget be-

töltő és/vagy állami erőforrásokat használó személyek, és tágabb értelemben mindazok, 

akik szerepet játszanak a közéletben, akár politikában, gazdaságban, művészetekben, 

 
1449 Belgium national football team denied protection of image rights. https://www.internationallawof-

fice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-de-

nied-protection-of-image-rights (2020. 04. 15.). 

https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
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szociális szférában, sportban vagy bármely más területen közéleti szereplőnek tekint-

hetőek”.1450 A judikatúrában kidolgozott elvek mentén a közéleti szereplők képmásá-

nak engedély nélküli felhasználása két feltételtől függ, egyrészt, hogy a képeket tájé-

koztatási célokra használják, valamint a felhasználás nem sértheti a közéleti szereplők 

magánélethez való jogát. Jelen helyzetben egyértelműen megállapítható, hogy a borító 

nem sérti a közéleti szereplők magánélethez való jogát, viszont a tájékoztató jelleg erő-

sen kérdéses volt e tekintetben. A bíróságok végül megállapíthatónak tartották a tájé-

koztató jelleget, mivel a kiadvány futballeredményekről tudósította a közösséget, így a 

labdarúgó szövetség keresete elutasításra került.  

Összességében megállapítható, hogy Belgiumban nem található konkrét szabályo-

zás a közéleti szereplők helyzetére vonatkozóan, e személyi kör értelmezésére jelentős 

hatást gyakorolt az EJEB gyakorlata. A bírálhatóság mértékét illetően fontos szerephez 

jut a közéleti szereplők személyiségi jogának a védelme.  

 

4. A jogsérelmekért való felelősségi kérdések és bírósági jogérvényesítés  

szervezetrendszere 

A személyiségi jogi sérelem esetén – akár az online világban, akár a materiális való-

ságban megvalósuló sérelem okozza – a vagyoni és nem vagyoni sérelem reparációját 

biztosítani kell. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a közösségi oldalakon megva-

lósuló személyiségi jogsértésekkel kapcsolatos felelősségi kérdések fontos részét ké-

pezik a bizonyítás nehézségei. A polgári jogi felelősség belga szabályozását illetően 

megjegyezhető, hogy a nem vagyoni sérelmeket illetően a dán tarifális rendszer szabá-

lyozását követik. Ezen szabályozás specifikumát az jelenti, hogy a többi jogrendsze-

rektől eltérően a bíróság számára konkrétan meghatározza a megítélhető összeg mérté-

két, valamint annak a számítási módját is, így az ítélkező fórum mozgástere abszolút 

kötött. Egy előre meghatározott táblázatban van rögzítve az a napidíj, amely alapját 

képezi a megítélhető fájdalomdíjnak. A sérelmek esetén a tabelláris rendszerben két 

tényezőnek van jelentős szerepe: a fájdalom, szenvedés tényének és tartósságának, va-

lamint a sérülés miatt fennálló keresőképtelenség miatti károknak.1451 

A belga jogrendszerben a  törvényhozói és a végrehajtó hatalom mellett, a konti-

nentális hagyományokhoz hűen, az Alkotmány létrehozta az igazságügyi rendszert, 

amelybe a bíróságok ítélkező tevékenysége tartozik. A bíróságok független hatalmat 

gyakorolnak a többi alkotmányos hatalom mellett. Az Alkotmány 144. és 145. cikke 

 
1450 Belgium national football team denied protection of image rights. https://www.internationallawof-

fice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-de-

nied-protection-of-image-rights (2020. 04. 15.). 
1451  Act 1989. No. 599. The Danish Liability of Damages Act. https://www.scribd.com/document/37928560 

4/The-Danish-Liability-for-Damages-Act (2020. 04. 19.). 

https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Belgium/ALTIUS/Belgium-national-football-team-denied-protection-of-image-rights
https://www.scribd.com/document/379285604/The-Danish-Liability-for-Damages-Act
https://www.scribd.com/document/379285604/The-Danish-Liability-for-Damages-Act
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értelmében a polgári jogokkal és a politikai jogokkal kapcsolatos viták a bíróságok ha-

táskörébe tartoznak, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Bíróság vagy más szerv, 

amely ítéletet hozhat, csak törvényben hozható létre.1452 A belga alkotmány 146. cikke 

értelmében rendkívüli bíróságokat vagy bizottságokat nem lehet létrehozni, függetlenül 

attól, hogy milyen elnevezéssel illetik őket. Belgiumnak öt fő igazságügyi területe van, 

amelyek mindegyike valamely Fellebbviteli Bíróság joghatósága alá tartozik. Az or-

szág területén öt fellebviteli bíróság különíthető el, amelyek Brüsszel, Liege, Mons, 

Gent és Antwerpen bírósága. Összesen 12 országos bírósági kerület működik. A brüsz-

szeli igazságügyi kerületnek két elsőfokú bírósága van, az egyik holland és a másik 

francia. Mindezeken felül a bírói kerületekben 9 munkaügyi bíróság és 9 kereskedelmi 

bíróság is működik. A kerületeket felváltva bírói kantonokra osztják, amelyek mind-

egyikében működnek polgári bíróságok. A jogvita jellege határozza meg a hatáskörrel 

rendelkező bíróságot, amely alapján a polgári bíróság hatáskörrel rendelkezik a szom-

szédjogi vitákra, az elsőfokú bíróság pedig a házasság felbontására. Polgári ügyekben 

az eljárást az alperes lakóhelye szerinti bíróságon vagy annak a helyszínnek a bírósága 

előtt lehet elbírálni, ahol a kötelezettségre vonatkozóan megállapodtak a felek vagy 

ahol a kötelezettséget  teljesíteni kellett. Jogi személyek esetében a joghatósággal ren-

delkező bíróság az a bíróság, ahol a jogi személy székhelye vagy telephelye található. 

A polgári bíróságok a természetes és jogi személyek közötti magánjogi vitákat rende-

zik. A jogorvoslatok különféle formái állnak a peres felek, vagy bizonyos esetekben 

harmadik fél rendelkezésére, az ítélet felülvizsgálata érdekében. A jogorvoslati eljárá-

sok két kategóriába sorolhatók: megkülönböztethetőek rendes jogorvoslati eljárások és 

rendkívüli jogorvoslati eljárások. 1453 

 

5. A jogérvényesítés speciális eljárási kérdései, intézményei és útjai 

A klasszikus felelősségi kérdések és a bírósági szervezetrendszer rövid vázlata után, 

jelen alpontban a médiával és a hatósági joggyakorlattal kapcsolatos fontosabb kérdé-

seket mutatjuk be.  

A belga médiakörnyezet egyedülálló abban az értelemben, hogy nincs egységes 

piac: az ország északi és déli részén a piacok a különféle nyelvi közösségek vonalán 

vannak elválasztva. A szövetségi állam decentralizációját követően Flandria és Valló-

nia eltérő politikákat dolgozott ki, amelyek viszont különböző piaci struktúrákat és mé-

diaszervezeteket eredményeztek. Néhány eset kivételével a két rész médiaszervezetei-

 
1452  A Belga Királyság Alkotmányának 145. és 150. cikkei. https://www.dekamer.be/kvvcr/ pdf_secti-

ons/publications/constitution/GrondwetUK.pdf (2020. 03. 30.).  
1453  Judicial systems in Member States – Belgium. https://e-justice.europa.eu/content_judici al_sys 

tems_in_member_states-16-be-en.do?member=1 (2020. 04. 20.).  

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-be-en.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-be-en.do?member=1
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nek nincs közös érdeke a médiavállalkozásokban. Míg az északi részén a médiaszerve-

zetek tulajdonjoga nagyrészt a helyi tulajdonosok kezében maradt, addig a francia 

nyelvű piacot Franciaország és Luxemburg médiaszervezetei ellenőrzik. 

A belga újságírók szakszervezete az AVBB, amely 1978-ban jött létre, miután ösz-

szeolvadt a Beroepsunie van de Belgische Pers és az Algemene Belgische Persbond. 

Létrehozása óta az AVBB mind az újságírók érdekeit, mind a szakmai színvonalat pró-

bálja biztosítani. 

A szakszervezet a képzettséggel rendelkező újságírókat és a gyakornokokat egyaránt 

tagjaként kezeli. A jelentkezés kritériuma az, hogy egy újságíró fő tevékenységeként új-

ságírást folytasson, amelyből bevételre tegyen szert. A sajtófotósok és az operatőrök szin-

tén az AVBB tagjai és az újságírókkal megegyező jogok illetik meg őket. Az AVBB két-

havonta kiadja a De Journalist magazint francia és holland nyelven is, valamint évente 

hivatalos jelentést tesz közzé a belga sajtóban, amely sok gyakorlati információt tartalmaz. 

1998-ban az AVBB létrehozta a flamand és a vallon osztályokat. A vallon részle-

get Association des Journalistes Professionnelsnek (AJP), a flamand részleget pedig 

Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalistennek (VVJ) nevezik. Az AVBB azonban 

továbbra is szövetségi szinten létezik. Az AVBB-ben való tagság bizonyos előnyökkel 

jár, mint például ingyenes sajtójegy, a Nemzetközi Újságírók Szövetségének tagsági 

viszonya, kollektív egészségbiztosítás, és a De Journalist előfizetése.1454 

1974 óta a belga kiadók is szakszervezetet működtetnek, amely a Belgische Vere-

niging van Dagbladuitgevers. A BVDU védi a kiadók érdekeit, mind nemzeti, mind 

nemzetközi szinten, és kollektív kereskedelmi megállapodásokat köt az újságírók szak-

szervezetével. 

Belgiumnak nincs erős hagyománya az olyan szerkesztői alapszabályok vonatko-

zásában, amelyek meghatározzák az újságírók és a kiadók hatásköreit, jogait és fele-

lősségét. 

A belga állam, különösen a flamand újságírás jól dokumentált. Ennek oka, hogy a 

Genti Egyetem az újságírók körében kiterjedt felméréseket végez. A felmérések rengeteg 

információt szolgáltatnak a belga újságírók demográfiai tulajdonságairól: oktatásukról, 

motivációjukról, mobilitásukról, munkájukkal kapcsolatos elégedettségükről. A legtöbb 

flamand újságíró továbbra is a nyomtatott sajtóban dolgozik. A foglalkozás elsősorban 

a férfiak körében jellemző, bár az elmúlt évtizedekben nőtt a nők aránya, különösen a 

rádiókban és a folyóiratok működésében. A legtöbb újságíró magasan képzett, annak 

ellenére, hogy középosztálybeli háttérrel érkezett. Külső mobilitás létezik: az újságírók 

felének korábban más foglalkozása volt és viszonylag magas százalékban származnak 

a tudományos világból. A flamand újságírók elégedettek vagyoni helyzetükkel és tár-

sadalmi presztízsükkel. 

 
1454  Marleen Sluydts – Anke Janssens: Korte geschiedenis van de AVBB en de journalistiek in België. 

http://www.ajp.be/125/geschiedenisAVBB.pdf (2020. 04. 19.). 

http://www.ajp.be/125/geschiedenisAVBB.pdf
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A Belga Postai Szolgáltatások és Távközlési Intézetet (BIPT) 1991-ben alapították 

félig állami ügynökségként.1455A BIPT a brüsszeli, fővárosi régióban az elektronikus 

hírközlési piac, a postai piac, a rádiók, valamint a rádió- és televíziós műsorszórás sza-

bályozásáért felelős szövetségi szabályozó szerv. 

A BIPT tevékenységi köre a következő feladatok ellátására irányul: 

• elősegíti a versenyt; 

• hozzájárul a hazai piac fejlesztéséhez; 

• védi a felhasználók érdekeit; 

• hálózati biztonság biztosítása; 

• a postai piac szabályozójaként figyelemmel kíséri a postai szolgáltatások díjait 

és minőségét, és engedélyeket ad ki a postai piac új belépőinek; 

• elosztja a rádiófrekvenciákat a hatékony használat biztosítása és a rádióhullámok 

folyamatos figyelése érdekében. 

Az új európai elektronikus hírközlési kódex (EECC) további célt tűzött ki, amely 

megvalósításában a BIPT is részt vesz. Ezt a kódexet még nem ültették át a belga jogba, 

azonban a BIPT tevékenysége során iránymutatásként kezeli. Az elektronikus kommu-

nikációt illetően az intézet elősegíti a széles sávú hálózatokhoz való kapcsolódást és a 

hozzáférést, ideértve a vezetékes, a mobil- és a vezeték nélküli hálózatokat, valamint 

az ilyen hálózatok elterjedését. 

Feladatai elvégzéséhez a BIPT többféle módon működik: 

• közigazgatási határozatokat hoz, amelyek kötelezettségeket róhatnak természe-

tes személyekre és társaságokra; 

• közigazgatási szankciókat szabhat ki; 

• saját kezdeményezésére vagy a miniszter kérésére véleményt bocsát ki; 

• figyelemmel kíséri az ágazatspecifikus jogszabályok betartását a fent említett te-

rületeken, és felhatalmazást kap arra, hogy minden hasznos információ gyűjtésé- 

vel vagy nyilvános konzultációk útján tanulmányokat végezzen; 

• viták esetén közvetítőként járhat el. 

Panaszok esetén kérelemre, vagy hivatalból, amikor a piacon felmerülő problémát 

észlel, a BIPT külön ellenőrzéseket végez annak vizsgálata érdekében, hogy az üze-

meltetők betartják-e a vonatkozó előírásokat. 

A BIPT eljárás során megvizsgálja például, hogy a szolgáltatók által alkalmazott ál-

talános feltételek megfeleltek-e a törvénynek. Ha a szolgáltatók nem teljesítik kötelezett-

ségeiket, a BIPT szankciókat szabhat ki, különösen közigazgatási szankciók formájában.  

Az Audiovizuális Felső Tanács (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) egy önálló 

közigazgatási hatóság, amely a Vallónia-Brüsszel Szövetség audiovizuális médiaága-

 
1455 BIPT: Consumenten. https://www.bipt.be/consumers/bipt (2020. 04. 12.). 

https://www.bipt.be/consumers/bipt
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zatának szabályozásáért felel. Az engedélyezési és ellenőrzési tevékenysége által biz-

tosítja a televíziós és rádiószolgáltatók jogi kötelezettségeinek teljesítését, engedélyezi 

az FM és a DAB rádiókat, és az ország többi média- és elektronikus kommunikációs 

szabályozójával együttműködve biztosítja az egészséges versenyt.  

A CSA felhatalmazást kapott arra, hogy bejelentés esetén kivizsgálja az ügyeket, 

különösen a polgárok panaszai alapján. Az ágazat képviselőiből álló tanácsadó testüle-

tén keresztül a CSA ajánlásokat fogad el kulcsfontosságú témákban, például a válasz-

tások médiában való megjelenése vagy a programok hozzáférhetősége tekintetében. 

A CSA hozzájárul a változatos audiovizuális média biztosításához és a jogszabályok-

nak való megfeleléshez, valamint céljuk a polgárok jogainak biztosítása és a személyiségi 

jogok védelme. A CSA védi a lakosság érdekeit és biztosítja az ágazat egyensúlyát. 

A CSA nem egy cenzúraszervezet, amely megfosztja a polgárokat bizonyos tartal-

maktól, hiszen a CSA csak a tartalmak közzétételét követően folytathatja le a vizsgála-

tokat. A beavatkozási jogát tehát utólagosan gyakorolják, és kizárólag az audiovizuális 

jogszabályokban meghatározott egyes esetekre korlátozódnak. 

Bármely természetes vagy jogi személy panaszt nyújthat be a CSA-hoz, a panaszok 

kezeléséhez szükséges idő az elvégzett intézkedésektől függ. A panaszkezelésért fele-

lős titkárság csapata biztosítja, hogy minden panaszos a lehető leghamarabb teljes vá-

laszt kapjon. Biztosítja azonban, hogy a vizsgálat eredményei alapján a panasz kézhez-

vételétől számított maximum egy hónapon belül döntést kell hozniuk. 

A panaszt el kell utasítani, ha a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

• a panasz névtelen; 

• a panaszos címe (e-mail vagy elektronikus) hiányzik vagy hiányos, ezért lehe-

tetlenné teszi a vele folytatott levelezést; 

• a panasz oka nem egyértelmű. 

A rádió, a televízió, az online videócsatornák és kiadók élvezik a véleménynyilvá-

nítás és a szerkesztési szabadságot. Ez azt jelenti, hogy a CSA soha nem beavatkozik a 

programozási döntésekbe, és nem gyakorol cenzúrát. A CSA csak a programok terjesz-

tése után léphet be a programok tartalmába. A beavatkozási jogát következésképpen 

gyakorolják, és az audiovizuális jogszabályokban meghatározott egyes esetekre korlá-

tozódnak, nevezetesen: 

• a kiskorúak védelmének megsértése (feliratok, adási idő, hozzáférési kódok); 

• az emberi méltóság tiszteletben tartásának megsértése; 

• a nők és férfiak közötti egyenlőség elvének megsértése; 

• reklám és kereskedelmi kommunikáció szabályainak betartása (szponzorálás, ter-

mékmegjelenítés, titkos reklám, reklám időtartama, a reklámra vonatkozó szabályok 

betartása); 

• a választások médiában való megjelenése szabályainak betartása. 
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Közigazgatási hatóságként a CSA közigazgatási szankciókat hozhat ki a jogható-

sága alá tartozó kiadókkal, forgalmazókkal és szolgáltatókkal szemben, és engedélye-

zési, valamint ellenőrzési tevékenységet folytat. 

A lehetséges szankciók a következők: 

• figyelmeztetés; 

• jogsértő program, tartalom felfüggesztése; 

• működési engedély felfüggesztése legfeljebb hat hónapra; 

• bírság, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint 250 euró, vagy az adózás 

nélküli éves forgalom 3%-a, öt éven belül ismételt jogsértés esetén ezt az össze-

get az adózás nélküli éves forgalom 5%-ára emelik;  

• működési engedély visszavonása.1456 

 

A 2009-ben létrehozott Újságírói Etikai Tanács egy belga–francia és német nyelvű média 

önszabályozó testülete. Az Újságírói Tanács független intézmény a média önszabályozá-

sához. A kiadók, újságírók, szerkesztők és a civil társadalom képviselőiből áll. Fő felada-

taik a kodifikáció, a tájékoztatás, a panaszok kezelése és közvetítői tevékenység. 

Kodifikálja és javaslatokat tesz a médiában történő információfeldolgozásra alkal-

mazandó etikai szabályokra. 

Kivizsgálja a panaszokat és közvetítőként jár el a panasz által érintett felek között, 

tiszteletben tartva az egyes médiumtípusokra vonatkozó szabályokat; 

Állásfoglalásokat készít minden újságírói etikával kapcsolatos kérdésben. 

Az Újságírói Etikai Tanács (CDJ) küldetése a panaszok kezelése és a panasz által 

érintett felek közötti közvetítő szerepvállalása annak érdekében, hogy kielégítő megol-

dást találjanak, összhangban az újságírói felelősség szabályaival. 

Bármely természetes vagy jogi személy panasszal élhet, ha úgy véli, hogy egy adott 

újságírói gyakorlat ellentétes az etikai szabályokkal. A panaszt legkésőbb két hónappal a 

vitatott cikk vagy sorozat közzététele/terjesztése után van lehetőség benyújtani. A pana-

szos kérheti névtelenségének tiszteletben tartását. Az összegyűjtött adatokat csak ad-

minisztratív célokra használják fel. A panaszt franciául vagy németül kell benyújtani. 

Az első vizsgálat során a titkárság értékeli, hogy a panasz megfelel-e az öt hivatalos 

elfogadhatósági kritériumnak, azaz tartalmazza a panaszos személyazonosságát igazoló 

adatok, az érintett vagy újságíró megjelölése, a vitatott cikk/sorozat másolata vagy pontos 

hivatkozása, a közzétételt követő legfeljebb két hónapos határidő betartása, valamint a 

panasz okai. A második vizsgálat a tartalmi elfogadhatósággal kapcsolatos. Ha a panasz 

elfogadható (forma és tartalom), megkezdődik a felek számára elfogadható békés meg-

oldás keresése. Békés megoldás esetén közvetítést alkalmaznak a felek között. Ha nem 

születik békés megoldás, az ügyet előterjesztik az etikai tanács plenáris ülésén. 

 
1456  Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. https://www.csa.be/le-csa/ (2020. 04. 12.). 

https://www.csa.be/le-csa/
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A panasz megalapozottságának megvitatása érdekében a Tanács szóbeli eljárást 

(egy vagy több fél meghallgatása) vagy írásbeli eljárást (írásbeli érvek cseréje) alkal-

mazhat. Bármelyik fél kérheti a meghallgatását és kérheti a Tanács olyan tagjainak ki-

zárását, akiknél összeférhetetlenség áll fenn vagy szerkesztési felelősséggel tartoznak 

az ügyben érintett tartalomért. A panaszosok anonimitást kérhetnek a CDJ végleges 

véleményében, amelyet nyilvánosságra hoznak. Általános szabály az átláthatóság, de 

bizonyos esetekben elfogadják az anonimitást.1457 

 

6. Egyéb államspecifikus szabályozás és megoldások 

Belgium vonatkozásában kiemelendő, hogy az írott sajtó egészének támogatására irá-

nyuló közvetett állami támogatást szövetségi szinten szabályozzák. Ezen támogatások 

közül a legfontosabb a postai kézbesítésre vonatkozó kedvező tarifa. A becslések sze-

rint a szövetségi kormány évente mintegy 170 millió eurót fizet a postának a belga 

újságok és folyóiratok terjesztésére. A kormány által biztosított támogatások körében 

kiemelt lépés volt továbbá a sajtó- és médiatevékenységre vonatkozó 0%-os áfarend-

szer bevezetése, amely vonatkozik minden, a nyilvánosság számára informatív tarta-

lommal rendelkező újságra és folyóiratra, amelyek évente legalább 50 alkalommal je-

lennek meg.1458 

 

Záró gondolatok 

Összességében megállapíthatjuk, hogy Belgium rendkívül komplex állam. Mind te-

rületileg, mind etnikailag széttagoltnak tekinthető a belga állam, ebből kifolyólag a 

médiaszabályozását is erőteljes önszabályozás jellemzi. A személyiségi jogok, illetve 

a véleménynyilvánítás szabadsága alkotmányban biztosított alapvető jogokat jelente-

nek, amelyek széleskörűen érvényesülnek a közösségi média oldalainak online vilá-

gában is. Mindemelett a médiaszabályozás intézményrendszere is egy összetett szer-

vezetrendszerként aposztrofálható, amely a működése által elősegíti a hatékony sza-

bályozás megvalósítását. Ebben fontos szerepe van az olyan állami szerveknek, mint 

az Adatvédelmi Hatóság, illetve a Postai Szolgáltatások és Távközlési Intézet. 
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Bevezetés 

A digitális társadalom megjelenése és fejlődése, ami a különböző eszközök, szolgáltatá-

sok, alkalmazások és mesterséges intelligencia segítségével végbement, hatással van az 

egész társadalmi tagozódására valamint társadalmi, politikai és gazdasági kapcsolataink 

működésére. Ez pedig hatással van az emberek jogaira, a piac működésére és a demok-

ratikus rendszer működésére. Azonban amilyen előnyökkel jár ez a fejlődés, olyan koc-

kázatot is hordoz magában az emberek alapvető jogait illetően.1459 Éppen ezért szükséges 

jogi eszközökkel biztosítani e jogok védelmét. A legtöbb európai ország alkotmánya tar-

talmazza a védelmezendő alapvető jogokat, ám ezzel a jogalkotás feladatai korántsem 

tekinthetők befejezettnek, hiszen e jogok tartalma nem tekinthető állandónak. Azok a tár-

sadalmi problémák, amelyek a digitális fejlődésre válaszolva dinamikusan fejlődnek és 

alakulnak, amire a jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak egyaránt reagálnia kell. Az eu-

rópai jogalkotásról és ítélkezési gyakorlatról már nem is beszélve. 

2016-ra Spanyolországban a digitális médiumok száma és befolyása jelentősen 

emelkedett. Az Általános Médiakutató Intézet (EGM)1460 szerint az internet a második 

legtöbbet használt médium Spanyolországban (a lakosság 69,9%-a használja napi szin-

ten).1461 Tíz éve ez az arány még csak 26,2% volt.1462 Csakúgy, mint a legtöbb nyugati 

országban, a közösségi média több millió embert ejtett rabul ebben az országban is, egy 

2016-os felmérés szerint az internethasználók 91%-a használja valamely formáját.1463 

Ezzel egyenes arányban növekszik a közösségi médián keresztül megvalósuló jogsér-

tések száma és aránya is. 

 
*  Tóth Barbara: egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Európai és 

Nemzetközi Jogi Intézet, Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Jogi Tanszék. 
1459  Quadra – Castillo, 2018: 63. 
1460  Estudio General de Medios (EGM). 
1461  Első helyen a televízió áll 88,3%-kal. 
1462  Salaverría – Gómez Baceiredo, 2017: 8. 
1463  Uo. 8. Ezek közül is első helyen áll a Facebook (88%), majd az Instagram (41%), Twitter (39%), 

LinkedIn (26%), Pinterest (15%) és a Snapchat (9%). 
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Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a spanyol személyiségvédelmi szabályozás 

jogi környezetét, kiemelve abból azokat a személyiségi jogokat, melyek megsértésére 

valamely médián keresztül is sor kerülhet. Az alkotmány mellett e jogok tartalmát rész-

letesen organikus törvények határozzák meg Spanyolországban. A védendő jogok mellett 

ismertetésre kerülnek a különböző jogvédelmi eszközök, valamint a kapcsolódó alkot-

mánybírósági joggyakorlat, és az Európai Unió Bíróságának nagy port kavart ítélete. 

 

1. A spanyol személyiségvédelemmel és közösségi médiával kapcsolatos  

szabályozás jogi környezete 

A spanyol jogrend forrásait a polgári törvénykönyv1464 1. cikke határozza meg az aláb-

biak szerint: 

„A spanyol jogrend forrásai a törvények, a szokásjog és az általános jogelvek. […] 

A jogrendszert a bírósági joggyakorlat egészíti ki olyan tételekkel, amelyeket állapított 

meg a Legfelsőbb Bíróság, amikor a jogot, szokásjogot vagy az általános jogelveket 

értelmezte vagy alkalmazta egy jogvitában.1465 A normákat a szavak nyelvtani értelme-

zésének megfelelően kell értelmezni, tekintettel azok történelmi és jogalkotási kontex-

tusára, valamint arra a társadalmi környezetre, amelyben alkalmazzuk őket. A szabá-

lyok alkalmazása során a méltányosság szempontjait megfelelően mérlegelni kell, bár 

a bíróságok csak akkor alapozhatják a döntésüket a méltányosság elveire, amennyiben 

azt törvény kifejezetten megengedi.”1466 

Témánk szempontjából különösen az utolsó két mondatnak van jelentősége, hiszen 

a technikai fejlődés az említésre kerülő jogok tartalmára, értelmezésére kiemelkedő ha-

tással van. A méltányosság kihangsúlyozása pedig azért szükséges, hiszen valamely 

alapjog korlátozására, csak egy másik alapjog vagy közérdek biztosítása érdekében ke-

rülhet sor.  

Spanyolország jogforrási rendszere elég sokrétű, és éppen ezért elég összetett is.1467 

A spanyol Ptk. a személyiségi jogokról egyáltalán nem tesz említést, ahogyan a Polgári 

perrendtartásban sem találjuk a személyiségvédelmi perek különös szabályait. Gyakor-

latilag valamennyi alkotmányos védelemben részesülő alapjoggal kapcsolatos szabály-

anyagot (a jog tartalma, jogosultja, a jog megsértése és a jogsértés esetén követendő 

eljárás, felelősségi szabályok) valamely (jellemzően organikus) törvényben találjuk, 

mivel valamely Alkotmányban1468 biztosított alapjog tartalmának és védelmének a 

 
1464  1889. évi királyi rendelet a polgári törvénykönyvről. https://www.boe.es/buscar/act.php?id =BOE-

A-1889-4763 (2020. 04. 05.). 
1465  Spanyol polgári törvénykönyv 1. cikk. http://derechocivil-ugr.es/attachments/article/45/ spanish-ci-

vil-code.pdf (2020. 04. 03.). 
1466  Spanyol polgári törvénykönyv 3. cikk. 
1467  https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-es-maximizeMS-hu.do?member=1 (2020. 

04. 03.). 
1468  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 (2020. 04. 02.). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
http://derechocivil-ugr.es/attachments/article/45/spanish-civil-code.pdf
http://derechocivil-ugr.es/attachments/article/45/spanish-civil-code.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-es-maximizeMS-hu.do?member=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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részletszabályait tartalmazzák. Sőt találkozhatunk olyan esettel is, mikor a később meg-

születő jogszabály nem helyezi teljes mértékben hatályon kívül a korábbit, csak részben 

kiüresíti annak tartalmát, így a kettőt párhozamosan kell vizsgálnunk, mint pl. az adat-

védelmi törvény esetében. 

Régen a személy alapvető jogainak bírósági védelméről szóló 1978. évi LXII. orga-

nikus törvény tartalmazta a személyiségvédelemmel kapcsolatos főbb rendelkezéseket, 

ám ennek tartalma kiüresedett az új eljárásjogi kódexek hatálybalépésekor. 

Az 1978-as spanyol Alkotmány, hasonlóan a legtöbb európai alkotmányhoz (még) 

nem tartalmazta a digitális társadalommal vagy annak eszközeivel kapcsolatos rendel-

kezéseket,1469 témánk szempontjából azonban több fontos rendelkezést igen.  

Az Alkotmány preambuluma értelmében „[a] spanyol nemzet, attól az óhajtól ve-

zérelve, hogy megteremtse az igazságosság, a szabadság és a biztonság feltételeit, és 

előmozdítsa mindazok jólétét, akiket magában foglal, szuverenitást gyakorolva kinyil-

vánítja abbéli akaratát, hogy: 

az Alkotmány és a törvények keretében biztosítja az igazságos gazdasági és társa-

dalmi rend elveinek megfelelő demokratikus együttélést; 

olyan jogállamot teremt, amely biztosítja a törvénynek, mint a népakarat kifejezésre 

juttatásának uralmát; 

véd minden spanyolt és Spanyolország népét emberi jogaik gyakorlásában, […] 

haladó szellemű demokratikus társadalmat épít fel; […]”. 

Az 1. cikkben kifejezésre jut, hogy Spanyolország szociális és demokratikus jogál-

lam, melynek jogrendjében a legfőbb értéket a szabadság, az igazságosság, az egyen-

lőség és a politikai pluralizmus jelenti. Ugyanezek az értékek jelennek meg az állami 

rádióról és televízióról szóló 2016. évi XVII. törvényben is, mely ezen közszolgáltatá-

sok alapvető funkciójának a pluralizmus, a részvétel és az egyéb alkotmányos értékek 

előmozdítását, egy általános lefedettségű szolgáltatás nyújtása révén a kiemelt társa-

dalmi és politikai csoportokhoz való hozzáférés biztosítását tartja, valamint az állami 

szerveknek kötelességük előmozdítani a médiához való hozzáférés jogát.1470 

Az első cím tartalmazza az alapvető jogokat és kötelességeket, melyek közül alap-

vető tétel, hogy az egyén méltósága, sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogai, a szemé-

lyiség szabad kibontakoztatása a törvény tisztelete és mások jogainak tiszteletben tar-

tása képezi a politikai rendszer és a társadalmi béke alapját. [10. cikk (1) bek.] Ugyan-

ebben a cikkben kerül kihangsúlyozásra az EJENY és egyéb Spanyolország által rati-

fikált nemzetközi egyezményekben foglalt alapvető jogok védelme. 

Az első cím II. fejezete a diszkriminációmentesség kinyilvánításával indul. Az Al-

kotmány 14. cikke a „klasszikus” diszkriminációmentesség alapelvét határozza meg, 

 
1469  Leszámítva a 18. cikk (4) bekezdését. 
1470  Saldana – Azurmendi, 2018: 152. 
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azaz, hogy a törvény előtt a spanyolok egyenlők születésre, fajra, nemre, vallásra, vi-

lágnézetre vagy bármilyen más személyi vagy társadalmi körülményre vagy feltételre 

való tekintet nélkül. A felsorolás utolsó elemébe vajon belefér-e profilok egyenlősége? 

Lehet-e diszkriminációról, így jogsértésről beszélni abban az esetben, ha valakit a pro-

filja alapján ítélünk meg, hiszen ez is a személyiség egyfajta kifejeződése? Az a sze-

mély, akit az internetes profilja miatt nem alkalmaztak egy munkára vagy amiatt bo-

csátották el, hivatkozhat-e arra, hogy őt bármilyen más személyi vagy társadalmi kö-

rülményre vagy feltételre való tekintettel diszkrimináció érte? Ezzel egy új kategória 

van születőben, hiszen nem teljesen tekinthető személyi vagy társadalmi körülménynek 

egy a profilra feltöltött információ, de ugyanolyan hatásai lehetnek, stigmatizálhatja a 

felhasználót egy a profilján lévő nem kívánt viselkedésminta miatt, ami nem feltétlenül 

fedi le a valóságot. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a profil megalkotásánál a 

hiányzó adatokból a mesterséges intelligencia különböző algoritmusok alkalmazásával 

téves eredményeket, adatokat kreálhat.1471 

A 18. és 20. cikkben foglalt alapvető szabadságjogok tartalmára és védelmére vo-

natkozó részletszabályokat több törvény, illetve organikus törvény tartalmazza. Idetar-

tozik többek között a becsület, a családi- és magánélet, valamint a saját képmás védel-

méről szóló 1982. évi I. organikus törvény; a személyes adatok védelméről szóló 1999. 

évi XV. organikus törvény; a személyes adatok védelméről és a digitális jogok garan-

tálásáról szóló 2018. évi III. organikus törvény, valamint a szellemi tulajdonról szóló 

törvény szövegének felülvizsgálatáról szóló 1996. évi I. királyi törvényi rendelet.  

Az Alkotmány 24. cikke tartalmazza a bírósághoz fordulás jogát, mint a megsértett 

jogok orvoslására nyitva álló lehetőséget. A polgári eljárás szabályait a 2000. évi I. 

törvény tartalmazza, a helyreigazítási eljárásról pedig külön törvény, az 1984. évi II. 

organikus törvény tartalmazza. 

Az Alkotmányban foglalt alapvető jogok gyakorlásának módját csak törvény sza-

bályozhatja, de a törvény minden esetben köteles tiszteletben tartani lényegi tartalmu-

kat, és e jogok felfüggesztésére csak szükségállapot vagy ostromállapot (statárium) ki-

hirdetése esetén kerülhet sor, az Alkotmányban előírt feltételek mellett.1472 Továbbá 

külön organikus törvény szabályozza azokat az eseteket és azokat a formákat, amikor 

fegyveres szervezetek vagy terrorista csoportok cselekményeinek vizsgálata kapcsán 

egyedileg, bírói döntés útján és megfelelő parlamenti ellenőrzés mellett a 18. cikk (2) 

és (3) bekezdésben biztosított jogok meghatározott személyek vonatkozásában felfüg-

geszthetők. Ezeknek a szabályoknak a törvényellenes vagy visszaélésszerű felhaszná-

lása a szabadságjogok megsértését jelenti, és büntetőjogi felelősséget von maga után. 

 
1471  Quadra – Castillo, 2018: 56–57. 
1472  Alkotmány 53. és 55. cikk. 
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2. A véleménynyilvánítás és szólásszabadság védelme 

Az Alkotmány 20. cikkében kerül nevesítésre a véleménynyilvánítás szabadsága, vala-

mint az információkhoz való hozzáférés joga, és a cenzúra tilalma. Garantálja a lelkiis-

mereti szabadságot és az újságírók szakmai titoktartását.1473 A harmadik bekezdés a ko-

rábban már említett társadalmi pluralizmus érvényesülését és keretrendszerét garantálja, 

melynek gyakorlati megvalósulásáért a Spanyol Rádió és Televízió Vállalat felelős, mely 

biztosítsa a politikai pártok, szakszervezetek és üzleti szervezetek, vallási, társadalmi 

szervezetek, és általában véve minden politikai és társadalmi csoport jelenlétét és kifeje-

ződését a spanyol társadalomban, összhangban annak céljaival.1474  

Az alkotmány 20. cikke szerint az alábbi jogok tartoznak a véleménynyilvánítás 

szabadságához: 

„a gondolatok, eszmék és vélemények szóban, írásban vagy a kifejezés bármely más 

módján történő szabad kifejezése és terjesztése; […] 

az irodalmi, művészeti, tudományos és technikai alkotás szabadsága; 

d) valós információ szabad közlése és megszerzése bármilyen terjesztési eszköz út-

ján. E szabadságjog gyakorlása kapcsán törvény szabályozza a lelkiismereti fenntartás 

kérdését és a szakmai titok védelmét”.  

E jogok gyakorlását nem korlátozhatja semmilyen előzetes cenzúra, azonban tör-

vény szabályozza az államtól vagy a közhatalmi szervektől függő tömegtájékoztatási 

eszközök szervezetét és parlamenti ellenőrzését […]. Ezért is van nehéz dolgunk akkor, 

amikor azt mondjuk, hogy a közösségi médiának jelentős szerepe van a nemkívánatos, 

agresszív viselkedés (és különösen a terrorizmus) visszaszorításában. Ilyen esetekben 

a cselekvéshez való joguk megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor a másik oldalról ott van 

az Alkotmány 20. cikk (2) bekezdésében nevesített cenzúra tilalma.1475 Ezt megerősíti 

a sajtótörvény 3. cikke is, kivéve a vészhelyzet és a háború esetét.  

Ugyanebben a cikkben mondja ki az Alkotmány, hogy ezeknek a szabadságjogok-

nak korlátot szab a jelen cím alatt biztosított jogok tiszteletben tartása,1476 a benne fog-

lalt jogi rendelkezések, különösképpen a becsület, a magánélet, a saját képmáshoz való 

jog és az ifjúság és a gyermekkor védelme. Tehát konkrétan nevesítésre kerültek a pre-

ambulumban is nevesített elvek, és ismételten hangsúlyozza a 18. cikkben foglaltak 

fontosságát. E jogok, mint a szólásszabadság tulajdonképpeni korlátai, a következő fe-

jezetben kerülnek ismertetésre.  

Emellett említést kell tennünk a tájékozódáshoz való jogról is, ugyanis az internet-

használóknak az interneten hozzáférhetővé tett információk megkereséséhez és megis-

meréséhez való jogát az Alapjogi Charta 11. cikke védelemben részesíti. Ez vonatkozik 

 
1473  Salaverría – Gómez Baceiredo, 2017: 15. 
1474  Saldana – Azurmendi, 2018: 152–153. 
1475  Quadra – Castillo, 2018: 60.  
1476  Lásd ehhez kapcsolódóan az Alkotmánybíráság STC 20/1992, STC 171/1990. ítéleteit. 
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mind a forrásweboldalon megjelenő információra, mind az internetes keresőmotor által 

hozzáférhetővé tett információra is.1477 Az információs társadalomban az interneten 

közzétett információ keresőmotorok segítségével történő felkutatásához való jog e jog 

érvényesítésének egyik legfontosabb módja. 

Az Alkotmány mellett a spanyol sajtótörvény, az 1966. évi XIV. (III:18.) törvény 

garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát, melyet az Alkotmány és a sajtótörvény 

rendelkezéseivel összhangban kell gyakorolni, amennyiben azt nyomtatott sajtóban kí-

vánják közzétenni.1478 A törvényben biztosított jogok és szabadságok megsértése ese-

tén a védelmet a közigazgatás garantálja testületein keresztül vagy az igazságszolgál-

tatás eszköztárával. Itt különösen olyan magatartásokra kell gondolnunk, mint a piac 

monopolizálása, vagy a közvélemény torzítása, vagy az információhoz való hozzáférés 

korlátozása.1479 

A kiadványok, felvételek és információ továbbítását egyéb megjelenési formáinak 

elkobzását csak bírói határozat alapján lehet foganatosítani. 

A véleménynyilvánítás szabadságáról az 1977. évi 24. (IV. 1.) királyi törvényren-

delet rendelkezett, melyet azonban az 1978. évi LXII. (XII. 26.) törvény a személyek 

alapvető jogainak bírósági védelméről hatályon kívül helyezett. A személyek alapvető 

jogainak bírósági védelméről szóló törvény már ugyancsak nincs hatályban, mivel jó-

részt csak eljárási szabályokat tartalmazott, ezért a vonatkozó rendelkezéseket a bünte-

tőeljárásról szóló törvény, más részét a közigazgatási bírósági eljárásról szóló törvény, 

és a polgári perrendtartás kodifikálása során hatályon kívül helyezték, így kiüresedett 

a tartalma. A véleménynyilvánítás szabadságáról szóló ’77-es királyi törvényrendelet 

értelmében, mind az információhoz való jog, mind pedig a tisztelet és más személyhez 

fűződő jogok tiszteletben tartása a jogállamiság alapelve, és mint ilyen erősíti a jog-

rendszer maximális hatékonyságának igényét. Különösen igaz ez az internet korában, 

amikor a weboldalak üzemeltetői is e jogukat gyakorolják, amikor a tartalmat az inter-

neten hozzáférhetővé teszik, különösen amikor az üzemeltető az oldalát linkek segítsé-

gével más oldalakkal kapcsolja össze, és nem korlátozza annak keresőmotorok általi 

indexálását vagy archiválását, ezáltal a tartalom széles körű terjesztése iránti kívánságát 

fejezi ki.1480 Az interneten való közzététel révén az egyének részt vesznek a saját vagy 

a mások által az internetre feltöltött tartalommal kapcsolatos vitában vagy e tartalom 

terjesztésében. Azaz a véleménynyilvánítás szabadsága és az információ grafikus vagy 

 
1477  N. Jääskinen főtanácsnok indítványa: C 131/12. sz. ügy; Google Spain SL és Google Inc. kontra Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) és Mario Costeja González. 121. pont. 
1478  Sajtótörvény 1. cikk. 
1479  Sajtótörvény 5. cikk. 
1480  N. Jääskinen főtanácsnok indítványa: C 131/12. sz. ügy; Google Spain SL és Google Inc. kontra Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) és Mario Costeja González. 122. pont. 
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hanganyag formájában történő terjesztésének joga csak jogszabály által korlátoz-

ható.1481 Másrészről viszont az eljárásrendben már biztosítottak az egyén becsületét és 

jó hírnevét védelmező eszközök, mint a rendes bíróságok előtt előterjesztett keresetek 

és jogsértő személyek polgári jogi felelősségre vonása.  

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

3.1. A becsülethez, családi és magánélethez, valamint a saját képmáshoz való jog 

A Legfelsőbb Bíróság magánélet tiszteleteben tartásáról szóló egyik első precedense 

1912-ből származik. Egy pap és egy kamasz romantikus kapcsolata egy újságcikk ha-

sábjain jelent meg, és ekkor alkalmazták először az erkölcsi károk megtérítésének elvét. 

Az ítéletet további döntések is követték, melyek érvelése jelentős hatást gyakorolt az 

amerikai és francia jogalkotásra is, különösen a neminem laedere elv alkalmazása, mely 

a magánélet védelmének is az egyik kiindulópontjává vált.1482 

Ezt a három alapjogot azért vizsgálom egy pontban, mert maga az Alkotmány és az 

1982. évi I. organikus törvény a becsülethez, családhoz és magánélethez, valamint a 

saját képmáshoz való jog védelméről is így tesz. És valóban, e jogok közül bármelyik-

nek a megsértése általában kihatással van a másik két jogra is, illetve az esetek többsé-

gében a jogsértés a személyes képmással való visszaélés során következik be.  

Az alkotmány 18. cikk értelmében: 

„Mindenkit megillet a becsülethez, családhoz és magánélethez, illetve a saját kép-

másához való jog. 

A magánlakás sérthetetlen. Oda belépni vagy ott házkutatást tartani csak az ott lakó 

hozzájárulásával vagy bírói határozat alapján lehet; ez alól kivételt képez a tettenérés 

esete. 

A kommunikáció titkossága, különösen a levél-, a távirat- és a telekommunikáció, 

bírói határozat hiányában biztosított. 

Az adtok felhasználása törvényi korlátozásnak vethető alá az állampolgárok becsü-

letének, családi és magánéletének védelme és jogaik teljeskörű gyakorlásának biztosí-

tása érdekében.” 

Noha ezeket a jogokat az Alkotmány egy helyen, egymáshoz kapcsolódóan szabá-

lyozza, a céljuk eltérő. A magánélet védelmének célja, hogy távol tartsa a személyes 

terünktől a kívülálló személyeket, míg a képmáshoz való jog azt garantálja, hogy saját 

képmásával minden ember kizárólagosan rendelkezzen.1483 Ez a fajta védelmi igény a 

’60-as évekre vezethető vissza, amikor olyan magazinok jelentek meg, mint például az 

 
1481  A véleménynyilvánítás szabadságáról szóló királyi törvényrendelet 1. cikk. 
1482  Azurmendi, 2017: 17. 
1483  Azurmendi, 2017: 18. 
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Hola!1484, a bulvárlapokhoz hasonló tartalmakat a ’80-as években a kereskedelmi tele-

vízió is sugározni kezdett. Ennek köszönhetően számos híresség és hozzátartozóik ma-

gánélete a nyilvánosság szeme elé került. A jogi védelmükkel szemben az egyszerű 

magánszemélyek védelmére ekkoriban még nem fordítottak figyelmet. Ám az internet- 

használat és a különböző adatbázisok tömegessé válása hamar felhívta erre a hiányos-

ságra a jogalkotók figyelmét.1485 

Az 1982. évi organikus törvény megalkotására az előbb említett okok mellett azért 

került sor, mert az Alkotmány 18. cikkének első bekezdése védelemben részesíti ezeket 

a jogokat, emellett a 20. cikk (4) bekezdése biztosítja, hogy a véleménynyilvánítás sza-

badságának gyakorlása során e jogok tiszteletben tartása jelenti a korlátot. Az előbb 

említett jogok védelemben részesülnek mindenféle jogtalan zavarással szemben. Nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy e jogok közül néhány büntetőjogi védelemben is ré-

szesül, mint például a becsülethez való jog, melyet a régi Büntető törvénykönyv is vé-

delmezett, az új Büntető törvénykönyv pedig a már magán- és családi élet bizonyos 

részjogosítványait is védelemben részesíti. Így tehát e jogok védelme teljes körűnek 

mondható.1486 De a bűncselekménnyel összefüggő polgári jogi felelősség szabályait is 

rendezni kell, mégpedig e törvényben foglaltaknak megfelelően. Ugyanakkor e jogok 

nem tekinthetők abszolút jellegűnek, valamennyi alapjognak úgy kell kifejeződnie a 

spanyol jogrendszerben, hogy mindegyik jog egyszerre gyakorolható legyen.1487 E jo-

gok védelmének a határát a törvény, valamint a társadalmi szokások határozzák 

meg,1488 figyelembe véve a szabadságjogoknak azt a területét is, melyet az egyén saját 

cselekedeteivel fenntart saját maga és a családja számára. Azt, hogy a magánélet védelme 

nemcsak az érintett személyre, hanem bizonyos aspektusai az ő családtagjaira is kiter-

jednek, az Alkotmánybíróság több ítéletében is kihangsúlyozta.1489 Ezen felül még a köz-

érdekre tekintettel lehet beavatkozni valaki privát szférájába. Az illetékes hatóság által a 

törvényeknek megfelelően engedélyezett vagy jóváhagyott tevékenységek, vagy kiemel-

kedő történelmi, tudományos vagy kulturális érdek esetén főszabály szerint nem minősül 

jogtalannak a beavatkozás. Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy 

mi lehet az a közérdek, ami miatt ezek a tevékenységek nem minősülnek jogtalan beavat-

kozásnak? Sem az Alkotmánybíróság, sem a Legfelsőbb Bíróság nem határozta meg, 

hogy konkrétan mit kell a kiemelkedő történelmi, tudományos vagy kulturális érdek fo-

galma alatt értenünk. Pedig nyilvánvalóan van bennük valami közös, amely miatt közér-

dekűnek minősülnek, ami a magánérdekkel szemben érvényesül.1490 

 
1484  Hasonló jellegű magazin mint az amerikai és a brit Hello! 
1485  Azurmendi, 2017: 18. 
1486  Azurmendi, 2017: 18. 
1487  Bodadilla, 2016: 39. 
1488  Lásd az Alkotmánybíróság STC 171/1990 ítéletének indoklását. 
1489  STC 231/1988, STC 197/1991, STC143/1999, STC 77/2009. 
1490  Bodadilla, 2016: 42. 
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Ugyancsak nem állapítható meg jogsérelem, amikor a jogosult hozzájárult e jogai 

megsértéséhez. A beleegyezés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy e jogok elidegeníthe-

tetlen volta elveszne, hiszen a beleegyezésnek kifejezettnek kell lennie, és azt bármikor 

vissza lehet vonni, ám a visszavonással okozott károkat,  a jogszerű várományokat meg 

kell téríteni. A kiskorúak és fogyatékos személyeknek a belegyező nyilatkozatot sze-

mélyesen kell megtenniük, amennyiben érettségi szintjük ezt lehetővé teszi. Minden 

más esetben a hozzájárulást a törvényes képviselőnek írásban kell megadnia, melyről 

előzetesen az ügyészséget értesíteni kell. Ha az ügyész nyolc napon belül tiltakozik a 

hozzájárulással szemben, a kérdésről a bíróság fog dönteni. Elhunyt személyek eseté-

ben e jogok védelmének érvényesíthetősége az elhunyt végakaratától függ. Az eljárási 

jogokat az általa meghatalmazott személy fogja gyakorolni. Amennyiben az elhunyt 

nem jelölt meg ilyen személyt, vagy az arra kijelölt személy meghalt, jogvédelem iránti 

igényt a házastárs, a felmenők és lemenők, valamint a testvérek terjeszthetik elő. 

Amennyiben az előbb említett személyek közül senki sincs, az ügyészség fog jogvé-

delmi igényt érvényesíteni hivatalból, feltéve, hogy az érintett személy halálától nyolc 

évnél több még nem telt el. Az említett hozzátartozók közül bármelyik pert indíthat az 

elhunyt jogainak védelme érdekében. Amennyiben az érintett jog jogosultja úgy hal 

meg, hogy nem állt módjában személyesen vagy jogi képviselője útján a törvény által 

garantált jogvédelmet igénybe venni, olyan körülmények miatt, melyeket maga a jog-

sértés okozott, akkor a fent említett személyek jogosultak az eljárás megindítására. 

Ugyanezek a személyek jogosultak a már folyamatban lévő perbe jogutódként belépni. 

A második cikkben meghatározott jogok védelme szempontjából az alábbiakat kell 

jogtalan zavarásnak tekintenünk:1491 

• lehallgató, filmkészítő és optikai eszközök, vagy bámely más olyan eszköz bár-

mely helyen történő elhelyezése, mely alkalmas az emberek magánéletének rög-

zítésére és reprodukálására; 

• lehallgató, optikai vagy bármely más eszköz használata, amelyet a személy ma-

gánéletének, valamint olyan nyilatkozatainak, vagy magánlevelezéseinek meg-

ismerésére használtak, melyeket nem az eszköz használóinak szántak, valamint 

ezekről felvétel készítése és sokszorosítása; 

• a személy magán- vagy családi életével kapcsolatos tények nyilvánosságra ho-

zatala, mely hatással van a megítélésre és jó hírnevére, valamint a leveleinek, 

feljegyzéseinek vagy más bizalmas jellegű személyes írásainak nyilvánosságra 

hozatala vagy közzététele; 

• a személy vagy család olyan személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ame-

lyeknek az azt közzétevő személy hivatásos vagy szakmai tevékenysége révén 

jutott a birtokába; 

 
1491  8. cikk. 
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• a személyről magánéletének bármely helyszínén vagy pillanatában, vagy azon 

kívül fénykép, film vagy más módon készült képmás rögzítése, reprodukálása 

vagy közzététele, kivéve a 8. cikk (2) bekezdésében foglalt eseteket; 

• a személy nevének, hangjának vagy képmásának felhasználása hirdetési, keres-

kedelmi vagy más hasonló célzattal; 

• a személy olyan kifejezéseinek vagy tényállításainak nyilvánosságra hozatala, 

mellyel más személyt rágalmaz vagy mások megítélését rontja. 

 

Nem minősül a képmáshoz való jog megsértésének különösen: 

• olyan személyről, aki közhivatalt gyakorol, vagy szakmájánál fogva közismert, 

bármilyen módon történő felvétel készítése, sokszorosítása vagy közzététele, ha 

a képmást közfeladat ellátása közben vagy a nyilvánosság számára nyitva álló 

helyeken készítik; 

• az előbb említett személyekről karikatúra készítése társadalmi felhasználásra; 

• nyilvános eseményről grafikus információ készítése, amelyen bizonyos szemé-

lyek képmása csupán tartozékként jelenik meg. 

Az első két pontban megfogalmazott kivételek nem vonatkoznak olyan hatóságokra 

vagy személyekre, akik olyan feladatot látnak el, mely feladatok ellátása természetük-

nél fogva anonimitást kíván meg. 

 

3.2. Szellemi tulajdon védelme 

Az eredeti, 1987. évi XXII. szellemi tulajdonról szóló törvényt a 93/98/EGK tanácsi 

irányelv1492 szabályainak a spanyol jogba történő átültetésekor felül kellett vizsgálni, 

és erre tekintettel új szerzői jogi törvény került megalkotásra, melyet 1996. június 30-

tól kell alkalmazni.1493 Sajnos azonban e törvény nem tudta megvédeni a szerzőket az 

internet kalózaitól, a tartalmak tömeges és illegális továbbításával szemben. Ezért ke-

rült sor a törvény 2014-es reformjára. A 2014-es novella három területen hozott alap-

vető változást: pontosított bizonyos zavaros kérdéseket; növelte a kiszabható bünteté-

sek mértékét; növelte a Szellemi Tulajdon Bizottság hatásköreit. 

Ennek értelmében a szellemi tulajdon tárgya olyan irodalmi, művészeti vagy tudo-

mányos alkotás, mely a szerző kizárólagos alkotása.1494 A szellemi tulajdon olyan sze-

mélyes és öröklött jogokból áll, amelyek a szerző számára teljes rendelkezést és kizá-

 
1492  A Tanács 93/98/EGK irányelve (1993. október 29.) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi 

idejének összehangolásáról, OJ L 290, 24. 11. 1993, pp. 9–13. (hatályon kívül helyezte: 32006L0116. 

Latest consolidated version: 22/06/2001). 
1493 1996. évi I. (IV. 12.) királyi törvényi rendelet (https://www.boe.es/buscar/act.php?id= BOE-A-1996-

8930&p=20190302&tn=1) (2020. 04. 10.). 
1494  Szellemi tulajdonról szóló törvény 1. cikk. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&p=20190302&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&p=20190302&tn=1
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rólagos jogot biztosítanak a mű felhasználására, mely csak a törvényben foglalt korlá-

tozások alá eshet. A mű nyilvánosságra hozatala a törvény értelmében pedig azt jelenti, 

hogy a szerző hozzájárulásával először teszik hozzáférhetővé a művet a nyilvánosság 

számára, bármilyen formában, és az a közzététel vagy nyilvánosságra hozatal, mely a 

mű számos példányát elérhetővé teszi a nyilvánosság számára, és a mű céljára és ter-

mészetére tekintettel észszerűen kielégíti a becsült igényeket. 

A szerzőnek joga van az alkotását reprodukálni, és azt terjeszteni, amikor is a kö-

zönség számára elérhetővé teszi a művet vagy annak másolatát valamilyen kézzel fog-

ható adathordozón adásvétel, kölcsön, bérlet vagy más szerződés útján. Továbbá joga 

van a művet nyilvánosan közölni, mely alatt valamennyi olyan cselekedetet érteni kell, 

mely révén személyek sokasága hozzáférhet a műhöz, anélkül, hogy a másolatokat ré-

szükre előzetesen kiosztották volna.1495 Ugyanezek a jogok megilletik az előadót, a 

hangfelvételek készítőit, és az audiovizuális felvételek gyártóit is.1496 

Mivel az internetre feltöltött tartalmak többsége szerzői jogvédelem alatt áll, abból 

kell kiindulnunk, hogy a feltöltésre jogosult megszerezte a megfelelő engedélyt bizo-

nyos tartalmak online felületre történő feltöltésére és azok letöltésére. Nem szabad azon-

ban elfelejtenünk, hogy az online tartalmak átviteli folyamatai magukban foglalják azok 

reprodukcióját és a nyilvánosság számára hozzáférhető kommunikációját.1497 A honlap 

tulajdonosának, aki online, szerzői jog által védett külső tartalmakat akar terjeszteni, 

be kell szereznie a megfelelő engedélyt a lejátszáshoz vagy feltöltéshez – feltöltés a 

megfelelő szerverre, csakúgy, mint a nyilvánosság számára közzététel joga, amellyel a 

kérdéses tartalom elérhetővé válik a honlapon a nyilvánosság számára. A másik oldal-

ról viszont, a felhasználók, akik hozzáférnek az említett tartalomhoz, miközben a kü-

lönböző honlapok között keresgélnek, ideiglenes RAM-másolatokat készítenek a szá-

mítógépeikre arról, és ha le is töltenek bizonyos tartalmat tartós jelleggel valamilyen 

adathordozóra, szintén reprodukálni fogják a tartalmat, melynek jogszerűségéhez szin-

tén a szellemi tulajdonjog jogosultjának hozzájárulása szükséges. Ilyen engedély hiá-

nyában e cselekedetek jogsértőnek fognak minősülni. Manapság már a honlapok tar-

talma korlátlanul, bármiféle regisztráció nélkül, és ingyenesen elérhető. Ez persze nem 

jelenti azt, hogy a felhasználók zöld utat kapnak, és szabadon rendelkezhetnek az ott 

található tartalmakkal. Ezekben az esetekben azt kell megértenünk, hogy a szerzői jog 

jogosultjának hallgatólagos hozzájárulása érvényesül, melynek köszönhetően a fel-

használó ideiglenes vagy állandó jelleggel reprodukálhatja a honlapon található tartal-

mat, de csak és kizárólag magánhasználatra.1498 

 
1495  Szellemi tulajdonról szóló törvény 17–20. cikk. 
1496  Szellemi tulajdonról szóló törvény 105–125. cikk. 
1497  Szellemi tulajdon védelméről szóló törvény 18. és 20. cikk (2) bekezdés. 
1498  Cuerva de Cañas, 2018: 730. 
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A szellemi tulajdon védelméről szóló törvény csupán egy helyen tesz említést a kö-

zösségi médián keresztül megvalósuló jogsértésekről, mégpedig a 33. cikkben. A közös-

ségi média által terjesztett aktuális témájú műveket és cikkeket bárki lemásolhatja, ter-

jesztheti vagy nyilvánosan közzéteheti, hivatkozva a forrásra és a szerzőre. Mindez nem 

fogja sérteni a szerző megállapított, vagy megállapodás hiányában a méltányos díjazás-

hoz való jogát. Irodalmi művek esetében mindig szükség van a szerző engedélyére.1499 

A szellemi tulajdonról szóló törvényben foglalt jogok jogosultja, az őt megillető 

keresetindítási jog sérelme nélkül kérheti, hogy a jogsértő tevékenység megvalósítója 

cselekményével sürgősen hagyjon fel, és követelheti az okozott anyagi és erkölcsi kár 

megtérítését. Kérheti továbbá, hogy a bíróság vagy választott bíróság határozatát részben 

vagy egészben tegyék közzé a médiában a jogsértést megvalósító költségén.1500 A jog-

sértő tevékenységgel való felhagyás módjait a 139. cikk tartalmazza. A megsértett jog 

jogosultjának járó kompenzáció nem csak az elszenvedett veszteség értékét foglalja ma-

gában, hanem annak a nyereségnek az értékét is, melytől a jogsértés abbahagyása miatt 

elesett, továbbá a bírósági eljárásban felmerülő bizonyítási költségeket is.1501 A jogsér-

tés esetén követendő eljárás szabályai 2000-ben kikerültek a törvényből, a Polgári per-

rendtartásról szóló törvény újrakodifikálása miatt, de az előbb említett tartalommal, 

gyakorlatilag a mai napig alkalmazandóak a szabályok. 

 

3.3. Adatvédelem  

Törvényhozói szinten a természetes személyek személyes adatainak feldolgozásával 

kapcsolatos alapvető jogának megerősítése és védelme az 1992. évi V. (X. 29.) organi-

kus törvény elfogadásával valósult meg, a személyes adatok egy automatizált kezelési 

szabályozásával, az ún. LORTAD-dal. Ez volt az első adatvédelmi vonatkozású spa-

nyol organikus törvény.1502 

Az Alkotmánybíróság május 4-én született 94/1998. számú ítéletében kimondta, 

hogy szembe kell néznünk az adatvédelem alapvető jogával, mely az egyének számára 

garantálja az adataik, bármely személyes adatuk, és azok felhasználása és rendeltetése 

feletti ellenőrzést, azok illegális vagy az érintett személyek méltóságát és jogait sértő 

kereskedelmének elkerülése érdekében. Így az adatvédelemhez való jogot úgy alakítot-

ták ki, mint egyfajta lehetőséget az állampolgárok számára, hogy ellenezzék azt, hogy 

bizonyos személyes adataikat más célra használják fel, mint amelyre igazolhatóan 

gyűjtötték azokat.1503  

 
1499  Szellemi tulajdonról szóló törvény 33. cikk. 
1500  Szellemi tulajdonról szóló törvény 138. cikk. 
1501  Szellemi tulajdonról szóló törvény 140. cikk. 
1502  Quadra – Castillo, 2018: 52. 
1503  Quadra – Castillo, 2018: 54. 
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Az 1992. évi V. organikus törvény helyébe lépett az 1999. évi XV. (XII. 5.) organi-

kus törvény1504 a személyes adatok védelméről, annak érdekében, hogy átültesse a nem-

zeti jogba a 95/46/EK parlamenti és tanácsi irányelv személyes adatok feldolgozására, 

az egyének védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó szabályait. En-

nek az irányelvnek a célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok védelméhez való 

jog garantálása ne akadályozza az adatok Unión belüli szabad mozgását, létrehozva 

ezzel a jogok biztosításának egy olyan térségét, mely egyidejűleg biztosítja, hogy az 

adatok nemzetközi továbbítása esetén az adatok kezelését a rendeltetési országban az 

irányelvben foglalt garanciáknak megfelelően végzik.  

A magánszférával kapcsolatban az uniós jog, számos tagállami, köztük a spanyol 

jog is, a magánélet védelmének két formáját ismeri el. Az első az adatbiztonság, mely 

az Irányelvben is rögzített megfelelő adatkezelésen keresztül valósul meg. Többek kö-

zött ezeken az előírásokon keresztül érhető el, hogy a személyes adatokat csak előre 

meghatározott célra használhassák fel, melyekre jogszerűen gyűjtötték őket. A szabá-

lyozás alapvető célja, hogy a személyek ellenőrzést gyakorolhassanak személyes ada-

taik fölött. A jogsértés megállapításához az érintetteknek nem kell bizonyítaniuk, hogy 

a jogsértés miatt kár érte őket. A másik a magánélet méltósága, melynek lényege, hogy 

a véleménynyilvánítás szabadsága, mint közérdek és az érintett személyre vonatkozó 

nem megfelelő információk, vélemények által okozott jogsérelem közt egyensúlyt te-

remtsen.1505 

Az organikus törvény célja a személyes adatok feldolgozása során a természetes 

személyek alapvető jogainak és szabadságainak garantálása és védelme, különös tekin-

tettel az Alkotmányban nevesített becsülethez és a családhoz és magánélethez való 

jogra.1506 Valamennyi adatfeldolgozásra ezt a törvényt kell alkalmazni, amennyiben az 

adatkezelést Spanyolország területén ezzel a céllal alapított szervezeti keretek között 

valósítják meg. Ez alól van egy pár kivétel, melyeket a 2. cikk (2)–(3) bekezdései tar-

talmaznak. A törvény alapvetően 5 fő részre tagolható: 

1. Adatvédelmi alapelvek 

Adatminőség: ez nemcsak azt jelenti, hogy a nyilvántartásban szereplő szemé-

lyes adatoknak valódinak kell lenniük, hanem azt is, hogy ezeket az adatokat 

csak átmenetileg lehet megőrizni. 

2. Kérésre a személyes adat rendelkezésre bocsátása 

3. Feltételezett hozzájárulás elve 

Az érintett személyek jogai, mint például a személyes adatokhoz való hozzáférés 

joga, személyes adatok létezéséről való tudomásszerzés joga, az adatok helyes-

bítéséhez való jog. 

 
1504  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750 (2020. 04. 05.). 
1505  Post, 2018: 982. 
1506  Személyes adatok védelméről szóló törvény 1. cikk. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
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A fájlokra vonatkozó szabályok 

4. Az Adatvédelmi Ügynökség feladat- és hatásköre 

5. Jogsértések és szankciók 

Bármely személy vagy szervezet, aki személyes adatfájlokat szeretne készíteni, elő-

zetesen értesítenie kell az Adatvédelmi Ügynökséget. Amennyiben a kérelem a törvé-

nyi követelményeknek megfelel, az Általános Adatvédelmi Nyilvántartó nyilvántar-

tásba veszi a fájlt. Amennyiben a regisztrációs kérelem benyújtásától számított egy hó-

nap elteltével az Adatvédelmi Ügynökség még nem hozta meg a döntését, a fájlt va-

lamennyi célra regisztráltnak kell tekinteni.1507 

Az Adatvédelmi Ügynökség közjogi jogalany, jogi személyiséggel, teljes jogképes-

séggel rendelkezik, feladatai ellátása során teljes mértékben független a közigazgatás-

tól. A személyes adatok védelméről szóló törvényben foglaltaknak és a saját szabály-

zatának megfelelően működik, mely szabályzatot a kormány hagyja jóvá.1508 Közjogi 

feladatai ellátása során a közigazgatás jogrendjéről és az általános közigazgatási eljá-

rásról szóló 1992. évi XXX. (XI. 26.) törvény szabályai szerint kell eljárnia, öröklési 

és kötelmi kérdésekben magánjogi jogalanynak minősül. Feladatait a személyes adatok 

védelméről szóló törvény 37. cikke sorolja fel, ezek közé tartozik például az adatvé-

delmi jogszabályok betartásának biztosítása és alkalmazásuk ellenőrzése, elbírálja az 

érintettek kérelmeit és kereseteit, tájékoztatást nyújt az embereknek a személyes adatok 

feldolgozására vonatkozó jogaikról, szankciókat szab ki, stb. 

Az általános adatvédelmi nyilvántartás az Adatvédelmi Ügynökség integrált 

szerve.1509 Ebben a nyilvántartásban kerülnek rögzítésre a következő információk: 

• a közigazgatás tulajdonában lévő fájlok; 

• a magántulajdonban lévő fájlok; 

• a jelen törvény alapján felhatalmazással rendelkezők; 

• a határon átnyúló adatmozgások; 

• azon fájlokhoz kapcsolódó adatok, amelyek szükségesek az információhoz való 

hozzáféréshez, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a visszavonáshoz és az ellent-

mondáshoz való jogok gyakorlásához. 

A 40. cikk rendelkezik az Adatvédelmi Hatóság ellenőrzési feladatáról. Az ellen-

őrző hatóságok megvizsgálhatják a jelen törvényben nevesített fájlokat, hogy a felada-

taik ellátásához szükséges elegendő információt gyűjtsenek. E célból vizsgálatot ren-

delhetnek el vagy dokumentumok és adatok továbbítását, és jogosultak vizsgálatot tar-

tani azon a helyen, ahol az adatok fellelhetőek, valamint megvizsgálhatják az adatfel-

dolgozáshoz használt fizikai és logikai berendezéseket. A vizsgálatot végző hivatalno-

kokat e feladataik ellátása során hatósági személynek kell tekinteni. Természetesen e 

 
1507  Személyes adatok védelméről szóló törvény 26. cikk. 
1508  Személyes adatok védelméről szóló törvény 35. cikk. 
1509  Személyes adatok védelméről szóló törvény 39. cikk. 
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feladatuk teljesítése során tudomásukra jutott adatokat titokként kell kezelniük, azok 

törlését követően is. 

A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében az adatok kezelésért fele-

lős személyek jogsértés elkövetése esetén a törvényben meghatározott módon szankci-

onálhatóak. A törvény a jogsértéseket három fő kategóriába sorolta: kisebb, súlyos és 

nagyon súlyos. Azonban a jogsértések kategóriáját és a szankciórendszert ma már nem 

találjuk a törvényben, mégpedig a GDPR spanyol jogba történő átültetése miatt. 

A spanyol Alkotmánybíróság meghaladta az 1999-es törvényben foglaltakat, és há-

rom adatvédelmi kérdéssel foglalkozó ítéletében is elismerte a magánélethez és a sze-

mélyes adatok védelméhez fűződő jogot, de sokkal inkább a személy identitására he-

lyezte a hangsúlyt.1510 Az első esetben egy regionális intézmény, mely akkoriban a köz-

ponti kormány képviselője volt, megtagadta az információt egy állampolgártól, aki a 

Gobierno Civil (az előbb említett intézmény) állítólagos birtokában lévő személyes 

adatok iránt érdeklődött.1511 A második ügyben egy bank tagadta meg egy alkalmazott-

jától az egészségügyi adatainak törlését a bank nyilvántartásából.1512 A harmadik ügy tár-

gya pedig az adatvédelmi törvény miatt lefolytatott alkotmányos eljárás volt.1513 A sze-

mélyes adatok védelme az emberi méltósághoz való jognak egy újfajta megközelítése, 

más mint a magánélet védelméhez való jog. Tágabb körű attól, hiszen a személyes ada-

tok akkor is védelemben részesülnek, ha azok nem magán-, intim jellegűek.1514 Meg-

erősítve ezzel az információs önrendelkezési jogot.1515 

A múlt század utolsó éveiben az egyre inkább globalizálódó társadalmi keretek között 

felerősödtek az adatvédelemhez való alapjog egységes szabályozását célzó törekvések. 

Így az akkori keretrendszer megreformálását célzó javaslatok több államban is elfoga-

dásra kerültek. Ennek keretében a Bizottság 2010. november 4-én elfogadta a A szemé-

lyes adatok védelmének átfogó megközelítése az Európai Unióban című közleményét. 

Ezzel egyidejűleg, az Európai Unió Bírósága hozott egy ítéletet, mely elmúlt pár év 

joggyakorlatában kiemelkedő jelentőségű.1516 

Az utolsó mérföldkő a spanyol adatvédelmi szabályozásban az Európai Parlament és 

a Tanács 2016/679/EU rendelet megalkotása a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről1517 (a továbbiakban: GDPR), 

 
1510  Azurmendi, 2017: 21. 
1511  STC 254/1993. 
1512  STC 202/1999. 
1513  STC 292/2000. 
1514  STC 292/2000. 
1515  Azurmendi, 2017: 23. 
1516  Google ügy, részleteit lásd később. 
1517  HL L 119., 2016. 5. 4., pp. 1–88. 
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valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve.1518 A GDPR 2018. 

május 25-től alkalmazandó, és a 99. cikke értelmében egy új organikus törvényt kellett 

megalkotnia a spanyol államnak is. Így született meg a jelenleg is hatályos adatvédelmi 

törvény,1519 a személyes adatok védelméről és a digitális jogok garantálásáról szóló 

2018. évi III. (XII. 5.) organikus törvény1520. A törvény is kimondja, hogy a személyes 

adatok feldolgozásával kapcsolatban a természetes személyek védelme egy alapvető jog, 

melyet a spanyol Alkotmány 18. cikk (4) bekezdése is védelmez.1521 Ily módon az Alkot-

mány úttörő szerepet játszik a személyes adatok védelméhez fűződő jog, mint alapjog 

elismerésében, amikor kimondja, hogy „a törvény korlátozza a számítógépek használa-

tát, annak érdekében, hogy garantálja az állampolgárok személyes tiszteletét, magán- és 

családi életét és jogaik teljesmértékű gyakorlását”. Ez visszatükrözi az 1960-as évek 

vége óta az Európa Tanácsban végzett munkát, valamint a környező országokban elfoga-

dott jogi rendelkezéseket. 

Érdekesség azonban, hogy a ’99-es adatvédelmi törvényt nem helyezték hatályon 

kívül. Bizonyos fejezetei, szakaszai természetesen kiüresedtek, de vannak olyan szaka-

szai, amelyek a mai napig hatályban vannak.1522 

A 2018-ban elfogadott új törvény 97 cikket tartalmaz, 10 címbe foglaltan, 22 kiegé-

szítő rendelkezést, hat átmeneti rendelkezést, egy eltérő rendelkezést és tizenhat záró 

rendelkezést. 

Az első címben találjuk a törvény célját, mely cél kettős: egyrészt a spanyol jog 

megfeleltetése az Általános Adatvédelmi Rendeletnek, vagyis annak biztosítása, hogy 

a természetes személyek személyes adataik védelméhez fűződő és az Alkotmány 18. 

cikk (4) bekezdésében foglalt alapvető jogát az előbb említett rendelettel, valamint az 

adatvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban gyakorolhassák. Másrészt a törvény 

célja, hogy biztosítsa az állampolgárok Alkotmányban biztosított digitális jogait.1523 

Tárgyi hatályát tekintve e törvényt kell alkalmazni bármely személyes adat teljesen 

vagy részben automatizált kezelésére, valamint a fájlban található vagy beillesztésre 

szánt személyes adatok nem automatizált kezelésére. Nem terjed ki a törvény hatálya 

azokra az esetekre, amelyeket a GDPR 2. cikk (2) bekezdése meghatároz; az elhunyt 

 
1518  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatok-

nak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljá-

rás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a 

természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB 

tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről, HL L 119., 2016. 5. 4., 89–131. o. 
1519  Adatvédelmi törvény III. preambulum. 
1520  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 (2020. 04. 01.). 
1521  Spanyol Alkotmány 18. cikk (4) bekezdés: Az adatok felhasználása törvényi korlátozásnak vethető 

alá az állampolgárok becsületének, magán- és családi élete védelmének és jogaik teljeskörű gyakor-

lásának biztosítása érdekében. 
1522  14. kiegészítő rendelkezés és 4. átmeneti rendelkezés. 
1523  Adatvédelmi törvény V. preambulum. 
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személyek adatainak felhasználására; valamint a minősített adatok védelméről szóló 

rendelet hatálya alá tartozó adatkezelésre. 

A második címben az adatvédelmi alapelveket találjuk: adatok pontossága; titoktar-

tási kötelezettség; az érintett fél hozzájárulása; kiskorú hozzájárulása; adatkezelés jogi 

kötelezettség, közérdek vagy közhatalom gyakorlása alapján; speciális adatkategóriák; 

és bűnügyi adatok kezelésének alapelvei. 

A harmadik címben találjuk a személyek jogait, valamint a jogok gyakorlására vo-

natkozó szabályokat. Ennek a címnek a II. fejezetében speciális adatkezelési szabályok 

találhatóak. Itt kifejezetten a közösségi média adatkezeléséről nem esik szó. 

A nyolcadik címben találjuk az adatvédelmi előírások lehetséges megsértése esetén 

követendő eljárás szabályait. A GDPR egy új és összetett rendszert alakított ki, mely-

nek célja az egy lépcsős modell elérése, melyben egy vezető felügyeleti hatóság és más 

érintett hatóságok működnek közre. Az együttműködés a tagállami hatóságok között 

szintén biztosított, és összeütközés esetén az Európai Adatvédelmi Bizottság kötelező 

erejű határozatot hoz. Következésképpen, bármilyen eljárás megindítása előtt azt kell 

elsőként megvizsgálnunk, hogy az adatkezelés határon átnyúló-e vagy sem, és ha igen, 

mely adatvédelmi hatóságot kell elsődleges hatóságnak tekinteni. Az eljárás sajátossá-

gai a rendeletre tekintettel kerültek kialakításra. 

Végül a X. cím az Alkotmánnyal összhangban elismeri és biztosítja az állampolgárok 

digitális jogait. Különösen azokat a jogokat és szabadságokat, mint például a hálózatsem-

legesség és egyetemes hozzáférés, vagy a digitális biztonsághoz és oktatáshoz való jog, 

az elfelejtéshez való jog, a hordozhatóság és a digitális akarat. A digitális szétkapcsolás-

hoz való jog a munkahelyi digitális eszközök használata során, mint a magánélethez való 

jog egy sajátos területének, és a kiskorúak internetes védelmének az elismerése ugyan-

csak jelentős. Végül pedig a véleménynyilvánítás szabadsága és az információk helyes-

bítéséhez fűződő jog a digitális médiában ugyancsak kiemelendő. 

A 93. cikk értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy az internetes keresőmoto-

rok eltávolítsák a keresési eredmények közül, azokat a linkeket, amelyekhez a nevére 

elindított keresést követően lehet hozzájutni, és rá vonatkozóan olyan adatokat tartalmaz-

tak, amelyek nem megfelelőek, pontatlanok, irrelevánsak, nem frissítettek, túlzóak vagy 

azokká válhatnak az idő múlásával, figyelembe véve a közzétételük és terjesztésük cél-

ját, az eltelt időt, valamint az információ természetét és közérdekű jellegét. Ez az ún. 

elfelejtéshez való jog (right to be forgotten). A digitális társadalomban használatos ke-

resőfelületek gyakorlatilag lehetetlenné teszik e jog érvényre juttatását, bármilyen apró 

hiba vagy viselkedés, amelytől annak megvalósítója mindörökre szabadulni kíván, mint 

egy rossz szellem örökre üldözni fogja őt.1524 

 

 

 
1524  Quadra – Castillo: 52. 
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3.3.1. Els Alfacs ügy 

Az elfelejtéshez való jog kapcsán két spanyol jogesete kell megemlítenünk. Az első az 

Els Alfacs ügy egy olyan társaságot érint, amely egy táborhelyet üzemeltetett, amely 

1978-ban helyszíne volt egy szörnyű tragédiának, amelyben propilént szállító teherautó 

robbant fel és 200 ember halálát okozta. 2010-ben a társaság pert indított a Google 

Spain ellen, amiért egy korábbi kérelmét elutasította, amelyben azt kérte, hogy a kere-

sőmotor ne első helyen jelenítse meg a balesetről szóló híreket, amikor valaki a tábor-

hely nevére rákeres. A panaszos szerint ez sérti mind az elfelejtéshez való jogát, vala-

mint jó hírnévhez és képmáshoz való jogait. A vállalat azt akarta elérni, hogy a Google 

a keresési eredmények között különbséget tegyen aszerint, hogy a tragédiáról vagy csu-

pán a kempingről szeretnének informálódni, mivel a Google által megjelenített keresési 

találatok ilyen módon súlyos károkat okoznak a társaságnak.1525 

 

3.3.2. Google Spain ügy 

A másik ügy ismertetése előtt fontos megjegyeznünk, hogy az internettel összefüggésben 

három eset különböztethető meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. Az első 

esetben személyes adatokat tesznek közzé valamely internetes weboldalon (forrásweb-

oldal). A második esetben egy internetes keresőmotor olyan keresési találatokat jelenít 

meg, amelyek az internethasználót a forrásweboldalra irányítják. A harmadik, kevésbé 

látható esetre akkor kerül sor, amikor az internethasználó egy internetes keresőmotor 

használatával keresést indít, és bizonyos személyes adatait, például azt az IP‑címet, 

amelyről a keresést indították, automatikusan továbbítják az internetes keresőmo-

tor‑szolgáltató részére.  

A második esetkörrel kapcsolatban a spanyol Audiencia Nacional (központi bíróság) 

a Google Spain SL és a Google Inc. (a továbbiakban: Google), valamint az Agencia 

Española de Protección de Datos (Spanyol Adatvédelmi Hatóság, a továbbiakban: 

AEPD) és Mario Costeja González között folyamatban lévő eljárással kapcsolatban elő-

zetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bíróságánál.1526 Az eljárás 

tárgyát az adatvédelmi irányelvnek a Google mint szolgáltató által működtetett inter-

netes keresőmotorral kapcsolatban történő alkalmazása képezi.1527 Ez az ügy volt az 

 
1525  Azurmendi: 24. 
1526  C‑131/12. sz. ügy, Google Spain SL, Google Inc. k. Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González. 
1527  Az ügy tényállása a következő volt: 1998 elején egy Spanyolországban nagy példányszámban meg-

jelenő napilap nyomtatott változata társadalombiztosítási tartozásból eredő lefoglalással kapcsolatos 

ingatlanárveréssel összefüggésben két közleményt tett közzé. A közleményekben az érintett tulaj-

donosként szerepelt. Később a kiadó a napilap elektronikus változatát is elérhetővé tette az interne-

ten. 2009-ben az érintett a napilap kiadójához fordult amiatt, mert ha a Google keresőmotorjába 
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első, amelyben a Bíróságot az irányelvnek az internetes keresőmotorokkal kapcsolatos 

értelmezésére kérték.1528 Az előzetes döntéshozatali eljárást befolyásolta az a tény, hogy 

1990‑ben, amikor a Bizottság elkészítette az irányelvre vonatkozó javaslatot, sem a jelen 

ügyben világháló értelemben vett internet, sem keresőmotorok nem léteztek. A mára már 

hatályon kívül helyezett régi irányelv elfogadásakor, 1995‑ben az internet még gyerekci-

pőben járt, és akkor jelentek meg az első kezdetleges keresőmotorok, de senki sem látta 

előre, hogy az internet milyen mértékben fogja forradalmasítani a világot. Az előzetes 

döntéshozatali eljárás idején az internetes keresőmotor‑szolgáltatók szerepét és jogi hely-

zetét az Európai Unió joga kifejezetten nem szabályozta. De éppen a fejlődés lehetősége 

miatt az irányelv a benne használatos fogalmakat tágan határozta meg.  

Az Audiencia Nacional több kérdést is feltett az EUB-nak, melyek négy fő kérdés-

csoport köré összpontosulnak: 1) az irányelv tárgyi hatálya, 2) az irányelv területi hatálya 

 
beírta az utó‑ és vezetéknevét, a találat a napilapnak az ingatlanárveréssel kapcsolatos közleménye-

ket tartalmazó oldalait hozta fel. Állítása szerint ez az ügy már évekkel ezelőtt rendeződött és meg-

szűnt, és a szóban forgó időpontban már nem volt releváns. A kiadó válaszában arra hivatkozott, 

hogy nem törlik az adatait, mivel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium rendelte el azok közzété-

telét. 2010 februárjában az érintett azzal a kéréssel fordult a Google Spainhez, hogy utó‑ és vezeték-

nevének a Google keresőmotorba történő beírásakor a keresési találatok között ne jelenjenek meg a 

napilapra mutató linkek. A Google Spain megküldte a kérelmet a Google Inc. részére (amely az 

Egyesült Államokban, Kaliforniában rendelkezik székhellyel), mivel álláspontja szerint ez utóbbi 

cég nyújtotta az internetes keresőszolgáltatást. Ezt követően az érintett panasszal fordult az 

AEPD‑hez, amelyben azt kérte, hogy kötelezzék a kiadót arra, hogy törölje vagy módosítsa a köz-

leményt oly módon, hogy személyes adatai ne jelenjenek meg, vagy alkalmazza a keresőmotorok 

által biztosított eszközöket a személyes adatai védelme érdekében. Kérte továbbá, hogy a Google 

Spaint vagy a Google Inc.‑t kötelezzék adatai oly módon történő törlésére vagy elrejtésére, hogy 

ezen adatok ne legyenek a keresési találatok között, és ne kapcsolódjanak a napilap linkjeihez.  

Az AEPD igazgatója 2010. július 30‑i határozatában helyt adott az érintett által a Google Spain és a 

Google Inc. ellen benyújtott panasznak, azzal, hogy hozzák meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, 

hogy az adatokat töröljék az indexükből, és akadályozzák meg, hogy a jövőben ezek hozzáférhetők 

legyenek, ugyanis a keresőmotorok működtetői a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogsza-

bályok hatálya alá tartoznak, mivel adatkezelést végeznek, amely tekintetében adatkezelőnek minő-

sülnek. Az AEPD szerint az adatvédelem és a méltóság, mint alapvető emberi jogok védelme indo-

kolja, hogy a keresőmotorok töröljék vagy blokkolják az adatokhoz való hozzáférést az érintett sze-

mély pusztán azon kérése alapján, hogy ehhez az információhoz harmadik személyek ne férhessenek 

hozzá. A kiadóval szemben benyújtott panaszt azonban elutasította, mivel az adatoknak a sajtóban 

történő közzététele jogilag igazolható volt. A Google Spain és a Google Inc. az AEPD által hozott 

határozat megsemmisítése iránti két keresetet nyújtott be a kérdéseket előterjesztő bírósághoz. Az em-

lített keresetek azt a kérdést vetik fel, hogy milyen kötelezettségek terhelik a keresőmotorok működte-

tőit azon érintettek személyes adatainak védelme tekintetében, akik nem kívánják, hogy lokalizálják 

vagy indexálják, illetve korlátozás nélkül hozzáférhetővé tegyék az internethasználók számára a sze-

mélyes adataikat tartalmazó, harmadik fél olyan honlapjain közétett bizonyos információkat, amelye-

ken ezek az információk kapcsolatba hozhatók az érintettel. Az ügy részletes tényállását ld. a Bíróság 

ítélete C‑131/12. sz. ügy. (ECLI: EU:C:2014:317) és Rustad – Kulevska, 2015: 363–365. 
1528  N. Jääskinen főtanácsnok indítványa: C-131/12. sz. ügy; Google Spain SL és Google Inc. kontra 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) és Mario Costeja González. 
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(ezzel a kérdéssel jelent tanulmány keretei között nem foglalkozunk), 3) az üzemeltetők 

felelősségének mértéke és 4) az adattulajdonos jogainak terjedelme.1529 Az EUB számára 

feltett alapvető kérdés az volt, hogy a Google adatfeldolgozása a La Vanguardia web-

oldalon megfelelő, irreleváns vagy többé már nem releváns volt-e, illetve hogy a célja-

ihoz képest túlzott mértékű volt-e.1530 Amikor a spanyol lap közzétette a cikket, a sze-

mélyes adat kezelésének célja az volt, hogy az árverés során minél magasabb ajánlatot 

érjenek el. Ám amikor a Google Spain átvette ezeket az adatokat, már nem volt indoka 

ezen adatok online közléséhez.1531 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Ovchinnikov ügyben hozott ítéletben megál-

lapította, hogy „bizonyos körülmények között igazolható a már közzétett információ 

terjesztésének korlátozása, például annak megakadályozása érdekében, hogy folytas-

sák az adott személy magánélete olyan részleteinek megszellőztetését, amelyek nem tar-

toznak a valamely általános jelentőségű kérdéssel kapcsolatos politikai vagy nyilvános 

vita körébe”. Ennélfogva a magánélet védelméhez való alapvető jogra elvileg akkor is 

lehet hivatkozni, ha a szóban forgó információt korábban már közzétették. A napilap 

kiadóját megillető tájékoztatás szabadsága védi az általa nyomtatásban megjelentetett 

napilap interneten való digitális újraközléséhez való jogát. A főtanácsnok véleménye 

szerint a hatóságok, beleértve az adatvédelmi hatóságokat is, nem korlátozhatják ezt az 

újraközlést, ugyanis a napilap valamely számának az eredetileg nyomtatásban kiadott 

változattól eltérő tartalommal történő digitális újraközlésére való kötelezés nem igazol-

ható. Ez a történelem meghamisítását jelentené.1532 

Azzal kapcsolatban, hogy a Google ebben az esetben adatkezelőnek minősül-e, a 

Bíróság az alábbi következtetésre jutott. Az internetes keresőmotorok az interneten 

közzétett információk keresése során automatikus, állandó és rendszerezett módon ku-

tatják az internetet, és ezáltal ilyen adatok „gyűjtését” végzik, amelyeket ezt követően 

ezen indexáló programok keretei között „visszakeresnek”, „rögzítenek” és „rendsze-

reznek”, szervereiken „tárolják”, illetve adott esetben – a keresés találati listájaként – 

felhasználóikkal „közölnek”, és „hozzáférhetővé tesznek” a számukra. Mivel a 95/46 

irányelv 2. cikkének b) pontja kifejezetten és feltétel nélkül rendelkezik ezekről a mű-

veletekről, azokat az e rendelkezés értelmében vett „adatkezelésnek” kell minősíteni, 

és nincs jelentősége annak, hogy a keresőmotor működtetője más típusú információkon 

is végez ugyanilyen műveleteket, és nem tesz különbséget az ilyen információk, illetve 

a személyes adatok között. A fenti megállapítás érvényességét nem rontja le az sem, 

hogy ezeket az adatokat már közzétették az interneten, és azokat e keresőmotor nem 

 
1529  Carbone, 2015: 535., az irányelv személyi hatályával kapcsolatos észrevételeket lásd Carbone: III. 

fejezet B-C., 2015: 545–548. 
1530  Post, 2018: 997. 
1531  Uo. 
1532  N. Jääskinen főtanácsnok indítványa: C-131/12. sz. ügy; Google Spain SL és Google Inc. kontra 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) és Mario Costeja González. 129. pont. 
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változtatta meg.1533 Ezek a műveletek ilyen esetekben is adatkezelésnek minősülnek. 

Az „adatkezelő” fogalmának tág meghatározása épp arra irányul, hogy az érintetteknek 

hatékony és teljes védelmet biztosítson. Végül az a körülmény, hogy a honlapszerkesz-

tőknek lehetőségük van rá, hogy többek között a kizárást biztosító kódok segítségével 

jelezzék a keresőmotorok működtetői számára, hogy az oldalukon közzétett meghatáro-

zott információt részben vagy egészében ki kívánják zárni a keresőmotorok automatikus 

indexálásából, nem jelenti azt, hogy a szerkesztők ilyen jelzésének hiányában a kereső-

motor működtetője mentesül azon felelősség alól, amely őt a keresőmotor tevékenysége 

keretében általa végzett személyesadat‑kezeléssel összefüggésben terheli. Ez a körül-

mény ugyanis nem változtat azon, hogy ezen adatkezelés céljait és módját a működtető 

határozza meg.1534 De a keresőmotor tevékenysége keretében végzett adatkezelést min-

denképpen meg kell különböztetni a honlapszerkesztők által végzett adatkezeléstől.  

Az adatkezelő fogalmának ilyen tág értelmezése felveti a kérdést, hogy az magában 

foglalja azokat a felhasználókat is, akik a keresőmotort használják, hiszen az előbb fel-

sorolt tevékenységeket (gyűjt, visszakeres, rögzít) maguk is elvégzik, és feltételezhe-

tően meghatározott céllal teszik ezt.1535 Mint ahogy teszem ezt magam is, e cikk írása 

közben. 

A felelősséggel1536 kapcsolatban a Google Spain és a Google Inc. úgy véli, hogy az 

arányosság elve értelmében az információk eltávolítására irányuló minden kérelmet az 

érintett honlap szerkesztőjéhez kell intézni, mivel ő a felelős az információk nyilvános-

ságra hozásáért, ő képes értékelni, hogy a közzététel jogszerű-e, illetve ő rendelkezik a 

leghatékonyabb és legkevésbé korlátozó eszközökkel arra, hogy ezen információkat 

hozzáférhetetlenné tegye.1537 A Bíróság nem értett egyet ezzel az állásponttal, és azt a 

választ adta, hogy a keresőmotor működtetője köteles arra, hogy az egy személy nevére 

való keresés nyomán megjelenő találati listáról törölje a harmadik fél által közétett és 

e személlyel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkeket, ab-

ban az esetben is, ha ezt a nevet vagy az ilyen információkat korábban vagy egyidejűleg 

nem törölték ezekről a weboldalakról, mégpedig adott esetben akkor is, ha önmagában 

az említett oldalakon történő közzététel jogszerű. 

Mivel az Alapjogi Charta 7. és 8. cikkében foglalt alapvető jogaira tekintettel az 

érintett kérheti, hogy a kérdéses információt többé ne tegyék egy ilyen találati lista se-

gítségével hozzáférhetővé a nagy nyilvánosság számára, e jogok főszabály szerint nem-

csak a keresőmotor működtetőjének gazdasági érdekét előzik meg, hanem a nyilvános-

ság ahhoz fűződő érdekét is, hogy az e személy nevére vonatkozó keresés során meg 

 
1533  A Bíróság ítélete C‑131/12. sz. ügy. (ECLI: EU: C:2014:317) 28–29. pont. 
1534  A Bíróság ítélete C‑131/12. sz. ügy. (ECLI: EU: C:2014:317) 39–40. pont. 
1535  Kalis, 2015: 601. 
1536  A felelősséggel kapcsolatos érvelés kifejtését ld. részeletesen: Carbone, 2015: 537–539. 
1537  A Bíróság ítélete C‑131/12. sz. ügy. (ECLI: EU: C: 2014:317) 63. pont. 
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lehessen találni az említett információt.1538 Ezzel a Bíróság megerősítette az elfelejtő-

déshez való jogot. Ez az ügy jelentős hatást gyakorolt az európai adatvédelem újrasza-

bályozására, és a GDPR megalkotására.1539 Sokan gondolják úgy, hogy az RTBF alap-

jaiban véve félrevezető és a gyakorlatban alkalmazhatatlan, hiszen a múlt megváltoz-

tatását jelenti.1540 A GDPR értelmében az elfelejtéshez való jog a személyes adatok 

indokolatlan késedelem nélküli töröltetéséhez való jog, amennyiben az adat a további-

akban már nem szükséges annak a célnak a megvalósításához, amely miatt begyűjtötték 

vagy egyéb módon feldolgozták.1541 Ez érthető követelmény azokkal a nagyvállalatok-

kal szemben, akik üzleti céllal gyűjtik és dolgozzák fel a személyes adatokat, viszont 

nem észszerű olyan esetekben, amikor a nyilvánosság számára közvetítenek informá-

ciót.1542 Igaz ugyan, hogy a Google nyereségorientáltan működik, de jelen esetben, és 

minden keresés esetében az adatgyűjtés célja az, hogy a használók a lehető legponto-

sabb találathoz, linkhez jussanak bizonyos kulcsszavak beírásával, élve a tájékozódás-

hoz való jogukkal. Mikor tekinthető ilyen értelemben egy Google link nem megfelelő-

nek, irrelevánsnak vagy túlzott mértékűnek, ha az előbb említett célra irányul?1543 

Ahogy mondani szokták, az internet nem felejt. Mint ahogyan azt a GDPR egyik leg-

szenvedélyesebb támogatója megjegyezte, az adatvédelem természetesen nem abszolút 

jog. Vannak esetek, amikor valamilyen jogos indok merül fel az adatok adatbázisban 

történő megőrzésére. Például az újságok archívumai esetében. Nyilvánvaló, hogy az 

elfelejtéshez való jog nem jelenti a múlt teljes törlésének jogát.1544 

Az eset után a személyes adatok jogosultjai követelni kezdték a Google-től, hogy 

törölje azokra a webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyek akkor jelennek meg ha a 

nevükre keresnek, kivéve, ha erre valamilyen jogos indokuk van, még akkor is, ha az 

eredeti webhely nem távolította el az adott tartalmat, még akkor is ha az adatok egyéb-

ként valósak és törvényesek. Az ítélet szerint a Google-nak minden egyes kérelmet 

érdemben meg kell vizsgálnia, ugyanis eddig nem használtak olyan algoritmust vagy 

automatizált eljárást mely az ilyenfajta kérelmek feldolgozására alkalmazható lett 

volna.1545 Vagyis, mint ahogyan azt már említettük, maga a tartalom nem törlődött az 

internetről, csak az internetes közösség számára nehezebben fellelhető. Sőt mi több, ez 

a korlátozás is csak az európai domainekre igaz.1546 

 
1538  A Bíróság ítélete C‑131/12. sz. ügy. (ECLI: EU: C: 2014:317) 99. pont. 
1539  Az ezzel kapcsolatos összefüggéseket és az RTBF tartalmára vonatkozó fejtegetéseket ld. Rustad –

Kulevska, 2015: 367–370. 
1540  Post, 2018: 989. 
1541  GDPR 17. cikk. 
1542  Post, 2018: 1047. 
1543  Uo. 
1544  Reding, 2012. 
1545  Rustad – Kulevska, 2015: 365. 
1546  Uo. 
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Az elfelejtéshez való jog egy specializált változatát jelenti a 94. cikkben megfogal-

mazott jog, mely értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy a közösségimédia- 

szolgáltatónál vagy azzal egy tekintet alá eső információs-technológia szolgáltatónál 

közzétételre rendelkezésre bocsátott személyes adatait egyszerű kérésükre töröljék. 

Ugyancsak jogunk van ahhoz, hogy a harmadik személy által e szolgáltatók részére 

közzétett rólunk szóló vagy velünk kapcsolatos személyes adatokat töröljék, amennyi-

ben azok nem megfelelőek, pontatlanok, lényegtelenek, nem naprakészek vagy eltúl-

zottak, vagy ilyenné válhatnak az idő múlására tekintettel, figyelembe véve az össze-

gyűjtésük és feldolgozásuk célját, az eltelt időt valamint az információ jellegét és köz-

érdekű természetét. 

Ugyanígy kell végrehajtani az említett adatok törlését, amikor azok a személyes kö-

rülmények, amelyekre az érintett fél saját esetében hivatkozik, túlsúlyban vannak és az 

adatszolgáltató általi kezelésén túlmutatnak. A természetes személyek által személyes 

vagy háztartási tevékenységükkel összefüggésben szolgáltatott adatok kivételt képez-

nek e szabály alól. 

Abban az esetben, ha az érintett fél által gyakorolt jog olyan adatra vonatkozik, 

amelyet ő vagy harmadik személy akkor bocsátott a szolgáltató rendelkezésére amikor 

még kiskorú volt, akkor a szolgáltatónak haladéktalanul intézkednie kell a törléssel 

kapcsolatban, az előbb említett körülmények hiányában is. Ez is a kiskorúakra vonat-

kozó speciális védelmi szabályok egyike. 

A hordozhatóság, mint alapvető jog, ugyancsak nevesítésre kerül a közösségimédia- 

szolgáltatásokkal és azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásokkal kapcsolatban.1547 A kö-

zösségimédia-szolgáltatások használóinak joga van az általuk a szolgáltatók részére 

rendelkezésre bocsátott tartalom fogadására és továbbítására, továbbá a szolgáltatók-

nak joga van közvetlenül továbbítani őket egy a felhasználó által megjelölt másik szol-

gáltató részére, amennyiben ez technikailag lehetséges. A szolgáltatók a tartalom má-

solatát megőrizhetik anélkül, hogy azokat az interneten terjesztenék, amikor az említett 

megőrzés valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 

4. A jogsérelmekért való felelősségi kérdések 

A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében a jogaiban sérelmet szenvedett 

személy kártérítésre jogosult. A köztulajdonban lévő adatok esetén a felelősségre vonásra 

a közigazgatás felelősségi rendszerének megfelelően kerül sor, míg a magántulajdonban 

lévő adatok esetén a keresetet a rendes bíróságokhoz kell benyújtani.1548 A magántulaj-

donban lévő adatok azok, amelyek olyan személyes adatokat tartalmaznak, amelyek ak-

kor hozhatók létre, amikor ez a személy, cég törvényes tevékenységének vagy céljainak 

 
1547  Személyes adatok védelméről szóló törvény 95. cikk. 
1548  Személyes adatok védelméről szóló törvény 19. cikk. 
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megvalósításához szükséges és tiszteletben tartják az e törvény által a személyek vé-

delmére megállapított garanciákat. 

A nyomtatásban megjelenő jogsértések esetén bármely időszakos kiadvány vagy 

információs ügynökség, azaz média igazgatója felelősséggel tartozik az irányítása alá 

tartozó média által megvalósított jogsértésekért, függetlenül azoktól a büntető- vagy 

polgári felelősségi szabályoktól, melyek más személy felelősségét állapítják meg.1549 

A sajtó büntetőjogi felelősségét a Büntető törvénykönyv határozza meg. A bűncse-

lekménnyel összefüggő polgári jogi felelősség járulékos jelleggel terheli az újságot, a 

kiadót, a nyomdát, valamint a külföldi nyomatott sajtótermék importőrét vagy forgal-

mazóját. A nem büntetendő, de jogszerűtlen cselekedetek vagy mulasztások esetén pol-

gári jogi felelősség a médiát terheli szolidáris alapon. A jogi személy fizetésképtelen-

sége esetén az ügyvezetők kiegészítő polgári jogi felelősséggel tartoznak, kivéve, ha 

korábban kifejezték a cselekménnyel kapcsolatban az egyet nem értésüket. A sajtó és 

nyomtatás területén a törvényi és rendeleti előírások megsértése közigazgatási felelős-

ségre vonással jár, függetlenül attól, hogy a cselekmény bűncselekménynek minősül-e 

vagy sem. 1550 

A sajtótörvény maga nevesíti azokat a cselekményeket, amelyek kisebb, súlyos 

vagy nagyon súlyos jogsértésnek minősülnek, és hogy ezen cselekmények esetén mi-

lyen szankcióra lehet számítani.1551 

 

5. A jogérvényesítés eljárási kérdései, intézményei és útjai 

Először az adatvédelmi törvény azon eljárásait mutatjuk be, melyek a jogsértés orvos-

lását szolgálják, és csak eredménytelenségük esetén kerül sor a perindításra. 

 

5.1. Helyesbítés közzétételéhez való jog 1552 

Az Adatvédelmi törvény értelmében „[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy véleményét 

az interneten szabadon kinyilvánítsa”. Azoknak, akik a közösségi hálózatokon vagy az-

zal egyenértékű szolgáltatásokban megjelenő tartalomért felelősséggel tartoznak, megfe-

lelő szabályokat kell elfogadniuk a helyesbítés közzétételéhez való jog gyakorlásának 

biztosítása érdekében azon felhasználókkal szemben, akik olyan tartalmat tettek közzé az 

interneten ami sérti a becsülethez, magán- és családi élethez fűződő jogot, és a szabad 

kommunikáció és a valós adatokhoz való hozzáférés jogát, a helyreigazításról szóló 1984. 

évi II. törvényben foglalt követelményeknek és eljárásnak megfelelően. 

Amikor a digitális médiának válaszolnia kell a helyesbítési kérelemre melyet irá-

nyában előterjesztettek, akkor egy magyarázó közleményt kell közzétenniük a digitális 

 
1549  Sajtótörvény 39. cikk. 
1550  Sajtótörvény 65. cikk. 
1551  Sajtótörvény 67–69. cikk. 
1552  Adatvédelmi törvény 85. cikk. 
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adataik között, amely  megmutatja, hogy az eredeti közlemény nem tükrözi az egyén 

jelenlegi helyzetét. Az említett értesítésnek látható helyen, az eredeti információkkal 

együtt kell megjelennie. 

 

5.2. A digitális kommunikációs médiában megjelenő információk frissítéséhez 
való jog 1553 

Bárki jogosult kérelmezni a digitálismédia-szolgáltatótól, egy megfelelően látható 

helyreigazító közlemény közzétételét együtt azzal a hírrel, amely eredetileg rá vonat-

kozott, ha az eredeti hírben foglalt információ a megváltozott körülményeknek köszön-

hetően már nem tükrözi a valós körülményeket, és ezzel kárt okoz. Ideértve különösen 

azokat az eseteket, amikor az említett közleményben foglalt információ rendőrségi 

vagy bírósági cselekményre utal, amelyek az eljárás alá vont személy számára kedve-

zően végződtek a későbbi bírói döntések következtében. Ilyen esetben a helyreigazító 

közleménynek utalnia kell a későbbi határozatra is. 

 

5.3. Bírósági úton történő igényérvényesítés 

Az Alkotmány 24. cikke nevesíti a bírósághoz fordulás jogát.1554 Az 53. cikk (2) be-

kezdés külön is nevesíti, hogy a II. fejezet 1. szakaszában biztosított jogok és szabad-

ságok védelme érdekében bármely állampolgár keresetet indíthat rendes bíróságok 

előtt, ahol az elsőbbség elve alapján és gyorsított eljárásban tárgyalják ügyét. Vagyis 

Spanyolországban a személyiségi jogok megsértése miatt indított perek kiemelt jelen-

tőségűek, ugyanis a jogalkotó alkotmányos szinten rögzíti, hogy ezeket az ügyeket a 

rendes ügymenetből kivéve, gyorsított eljárásban tárgyalják a bíróságok. Szükség ese-

tén az Alkotmánybírósághoz is fordulhat alkotmányjogi panasszal. 

A spanyol polgári peres eljárásokban a 2000. évi I. (I. 7.) törvény1555 alkalmazandó. 

De a személyiségvédelmi perekre speciális szabályokat nem találunk e törvényben. 

 

Ad 1.) 

A becsülethez, magán- és családi élethez, valamint a képmáshoz való jog zavartalan 

gyakorlásába való jogtalan beavatkozással szembeni bírósági védelem elérhető a ren-

des eljárásrendnek megfelelően vagy az Alkotmány 53. cikk (2) bekezdésében biztosí-

tott (gyorsított) eljárás alkalmazásával. Adott esetben az Alkotmánybíróságnál alkot-

mányjogi panasz is előterjeszthető. 

 
1553  Adatvédelmi törvény 86. cikk. 
1554  Minden személynek joga van arra, hogy jogai és jogos érdekei gyakorlása során a bírák és bíróságok 

hatékony védelmét élvezze, s ezen védelem semmilyen esetben sem hiányozhat. 
1555  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 (2020. 04. 12.). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
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A bírói úton történő igényérvényesítés magában foglalja valamennyi szükséges in-

tézkedés megtételét, annak érdekében, hogy a szóban forgó jogtalan beavatkozás befe-

jeződjön, és hogy a jogaiban sértett személy zavartalanul gyakorolhassa jogait, vala-

mint hogy a jövőben a jogsértő beavatkozások elkerülhetőek legyenek. Az ilyen intéz-

kedések tartalmazhatnak olyan védelmi intézkedéseket, amelyek célja a jogellenes be-

avatkozás azonnali megszüntetése, mint például a válaszadás jogának elismerése, a 

büntetés kiterjesztése vagy az okozott kár megtérítésére kötelezés. 

Ezekben az esetekben a bizonyítási teher megfordul,1556 vagyis a kár fennállását 

mindaddig vélelmezni kell, amíg a jogellenes beavatkozás bebizonyosodik. A megtérí-

tési igény a nem vagyoni kár megtérítésére is kiterjeszthető, melyet az eset körülményei 

és az okozott sérelem súlya alapján kell meghatározni, mely célból a média típusát is 

figyelembe kell venni, amelyen keresztül a jogsértés megvalósult. A jogsértéssel előállt 

előnyt szintén figyelembe kell venni. 

A jogtalan beavatkozás miatt előterjesztett védelmi keresetek előterjesztésére nyitva 

álló határidő négy év, amely azt követően indul, hogy a perindításra jogosult abba a 

helyzetbe került, hogy a jogait gyakorolhassa.1557 
 

Ad 2.) 

A személyes adatok védelméről szóló törvényben foglalt rendelkezések megsértése 

esetén az érdekelt fél keresetet nyújthat be az Adatvédelmi Ügynökségnél. Az érdekelt 

fél, akitől részben vagy egészben megtagadták a felszólalás, hozzáférés, helyesbítés 

vagy visszavonás jogának gyakorlását, értesítheti erről az Adatvédelmi Ügynökséget, 

vagy amennyiben lehetséges a közösség illetékes szervét. A jogok védelmére irányuló 

kifejezett kérelmet hat hónapon belül kell kezdeményezni. Az Adatvédelmi Ügynökség 

döntéseivel szemben közigazgatási úton lehet igényt érvényesíteni. 
 

Ad 3.) 

A helyreigazítási eljárásról külön organikus törvény, az 1984. évi II. (III. 26.) organikus 

törvény rendelkezik.1558 Ennek értelmében minden természetes és jogi személynek joga 

van a közösségi kommunikáció bármely eszközével közzétett információk helyesbíté-

séhez, azokban az esetekben, amikor azok rá utalnak és pontatlanok, és amelyek nyil-

vánosságra hozatala árthat neki. 

A fent említett sérelmet szenvedett fél vagy a képviselője, vagy a jogelőd halála 

esetén az örököse vagy annak képviselője a helyreigazításhoz való jogával élhet. 

E jog érvényesítéséhez a fent említett személynek a médiaszolgáltató igazgatójához 

címezve egy helyesbítő levelet kell küldenie a helyesbítendő információ megjelenést 

 
1556  Bodadilla, 2015: 43. 
1557  A becsülethez, családi és magánélethez, valamint a saját képmáshoz való jog védelméről szóló organikus 

törvény 9. cikk. 
1558  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-7248 (2020. 04. 04.). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-7248
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vagy közzétételt követő hét naptári napon belül, olyan módon, hogy a postára adás és 

kézbesítés dátuma bizonyítható legyen. A helyreigazítási kérelemnek csak a helyreiga-

zítandó tényekre kell korlátozódnia. Ennek kiterjesztése csak akkor lehetséges, ha az 

feltétlenül szükséges. 

Amennyiben ezeknek a követelményeknek maradéktalanul eleget tettek, a közös-

ségimédia-szolgáltató igazgatója köteles a helyreigazítást teljes egészében megjelen-

tetni vagy közzétenni, a kézhezvételtől számított három napon belül, és hasonló módon, 

mint ahogy a helyesbítendő információkat megjelentették vagy közzétették, bármiféle 

kommentár vagy megjegyzés nélkül. Amennyiben a helyreigazítás egy olyan periodi-

kában jelenne meg, mely esetében a határidő betartására nem lenne lehetőség, akkor a 

következő számban kell azt közzétenni. Amennyiben a helyreigazítandó hírt vagy in-

formációt rádióban vagy televízióban sugározták, és a sugárzás gyakorisága miatt nem 

lehetséges a helyreigazítást három napon belül közzétenni, akkor a helyreigazító kér-

heti, hogy azonos helyen és közönség előtt tegyék közzé, azonos idősávban. 

A helyreigazítás közzététele minden esetben ingyenes. 

Amennyiben a fent említett határidőkön belül a helyreigazítást nem jelentették meg 

vagy tették közzé, vagy az igazgató vagy a közösségi médiáért felelős személy kifeje-

zetten az érintett tudomására hozta, hogy a helyreigazítás nem fog megjelenni, vagy az 

előbb említett szabályokat nem tartották tiszteletben, a jogaiban sértett fél helyreigazí-

tás iránti keresetet terjeszthet elő hét munkanapon belül a lakóhelye szerint illetékes 

elsőfokú bíróságnál, vagy a médiaszolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságnál. 

A keresetet írásban kell előterjeszteni, csatolva a helyreigazítást és annak igazolását, 

hogy az eljárási határidőket betartották. A helyesbítendő információt is fel kell tüntetni, 

amennyiben azok írásban jelentek meg, vagy ha annak hiteles másolata vagy leirata 

elérhető. A jogi képviselet nem kötelező. 

A bíró hivatalból, az alperes meghallgatása nélkül a kereseti kérelmet elutasító vég-

zést bocsát ki, ha úgy véli, hogy nincs hatásköre/illetékessége, vagy a helyesbítés iránti 

kérelmet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tartja. 

Minden más esetben idézni fogja a helyreigazítót, a médiaszolgáltató igazgatóját 

vagy a képviselőiket a szóbeli tárgyalásra, melyet a kérelem előterjesztésétől számított 

hét napon belül kell megtartani. Az idézés távirattal történik, a keresetlevél másolatá-

nak alperes részére történő sürgős továbbításának sérelme nélkül. 

Ha az elsőfokú bíróság megállapítja hatáskörének/illetékességének hiányát, a joga-

iban sértett fél a megfelelő szervhez fordulhat a vonatkozó határozat kézhezvételétől 

számított hét munkanapon belül, melyben meg kell jelölni azt a szervet, amelyhez az 

ügy tartozik. 

Az eljárást a Polgári perrendtartás szóbeli tárgyalásokra vonatkozó szabályai szerint 

kell lefolytatni, az alábbi eltérésekkel: 

• a bíró hivatalból kötelezheti az alperest, hogy a per tárgyát képező információt, 

annak felvételét vagy másolatát küldje el vagy mutassa be, 
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• csak olyan bizonyításnak van helye, amely az ügyhöz tartozik, és a tárgyaláson 

lefolytatható; 

• az ítéletet a tárgyalás napján, vagy az azt követő napon meg kell hozni. 

A döntés csak a helyreigazítás elutasítására vagy annak megjelentetésére és közzété-

telére terjedhet ki, olyan módon és időben, amelyet a törvény az előzetes eljárásnál meg-

határoz. A határidő számítása az ítélet kihirdetésével kezdődik. Ezen felül a perköltség 

viselésére fogják kötelezni azt a felet, akinek a kérelmét teljes mértékben elutasították. 

Jelen eljárás összeegyeztethető más büntető- vagy más természetű polgári kerese-

tekkel, melyek segítséget nyújthatnak a jogaiban sértett személynek az ott bejelentett 

tények felhasználásával.  

Nincs szükség egy kormányzati kereseindításra, amennyiben a helyreigazítandó in-

formációt a közszolgálati médiában jelentették meg vagy tették közzé. 

A bíró által meghozott ítélettel szemben fellebbezésnek nincs helye, kivéve az 5. 

cikk (2) bekezdésében foglalt esetet, azaz amikor hatáskörének/illetékességének hiá-

nyát állapítja meg, vagy ha a helyreigazítási kérelmet nyilvánvalóan alaptalannak tartja. 

Az ítélet elleni fellebbezést a közléstől számított 3-5 napon belül kell előterjeszteni a 

Polgári perrendtartás II. Könyv 7. címének 1–3. cikkeinek megfelelően.  

A 4. cikkben említett végzés ellen benyújtott fellebbezést az alperes meghallgatása 

nélkül kell elbírálni. 

 

6. Egyéb államspecifikus szabályozás és megoldások 

6.1. A kiskorúak védelme és beilleszkedése a digitális társadalomba 

A kiskorúak védelmére különös hangsúlyt fektet a spanyol jogalkotás. Az oktatásról 

szóló 2006. évi II. (V. 3.) organikus törvény1559 2. cikke a spanyol oktatási rendszer 

által elérendő célokat sorolja fel. Ez a felsorolás 2018-ban kibővült egy új ponttal, mely 

értelmében az oktatás célja, hogy a diákok teljesen beilleszkedjenek a digitális társa-

dalomba, és elsajátítsák a digitális média biztonságos használatát, tiszteletben tartva 

az emberi méltóságot, az alkotmányos értékeket, az alapvető jogokat, különös tekintet-

tel az egyéni és kollektív intimitás elismerésére és garantálására.1560 

Az adatvédelmi törvény 83. cikke rögzíti a digitális oktatáshoz való jogot, mely sze-

rint: „Az oktatási rendszer garantálja a hallgatók teljes beilleszkedését a digitális tár-

sadalomba és a digitális média olyan használatát tanítja meg a diákoknak, amely biz-

tonságos és tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az alkotmányos értékeket, az alap-

vető jogokat, különös figyelmet fordítva a magán- és családiélet tiszteletben tartására 

és a személyes adatok védelmére.” Ennek megvalósítása érdekében az oktatási ható-

 
1559  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899 (2020. 04. 15.). 
1560  E rendelkezés a 2018. évi III. törvény hatálybalépése miatt került az oktatási célok közé. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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ságnak be kell építeni az előbb említett kompetenciákat az ezzel foglalkozó tárgy anya-

gába, csakúgy, mint az információs és kommunikációs technológia nem megfelelő 

használatából eredő kockázati tényezőket, különös tekintettel az online erőszakos hely-

zetekre. A tanároknak el kell sajátítaniuk ezeket az ismereteket és készségeket. 

Az oktatási rendszer mellett a szülők, gyámok, vagy a törvényes képviselők bizto-

sítják, hogy a kiskorúak kiegyensúlyozottan és felelősségteljesen használják a digitális 

eszközöket és az információs társadalom szolgáltatásait személyiségük megfelelő fej-

lődésének garantálása, valamint méltóságuk és alapvető jogaik megőrzése érdekében. 

A kiskorúak képmásának vagy személyes adatainak a közösségi hálózatokon és az az-

zal egyenértékű információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokban történő fel-

használása vagy terjesztése, amely alapvető jogaikba való jogellenes beavatkozást va-

lósít meg, az ügyész beavatkozását vonja maga után, aki a kiskorúak jogi védelméről 

szóló törvényben1561 biztosított védelmi intézkedéseket tehet.1562 

Az adatvédelmi törvény 92. cikke a kiskorúak adatainak védelmére fordít nagy 

hangsúlyt, ennek értelmében az oktatási központok, valamint a természetes és jogi sze-

mélyek, akik olyan tevékenységet folytatnak, amely kiskorúakkal kapcsolatos, biztosí-

taniuk kell a gyermek mindenek felett álló érdekének és alapvető jogainak védelmét, 

különösen a gyermek személyes adatainak közzététele és terjesztése során. 

Amikor az említett közzététel és terjesztés közösségi hálózati szolgáltatón vagy ez-

zel egyenértékű szolgáltatókon keresztül valósul meg, a kiskorú vagy a törvényes kép-

viselőjének a hozzájárulására van szükség az adatvédelmi törvény 7. cikkének rendel-

kezéseivel összhangban. 

A tizenkilencedik kiegészítő rendelkezés értelmében az adatvédelmi törvény hatály-

balépésétől számított egy éven belül a kormány törvényjavaslatot bocsát a kongresszus 

elé, melynek célja a kiskorúak jogainak, biztonságának garantálása az internet hatásai-

val szemben, továbbá hogy felvegye a küzdelmet a diszkrimináció és erőszak ellen, 

melyek az új technológiákon keresztül hatnak rájuk. 

 

6.2. A fogyatékkel élő személyek jogainak védelme 

Az élet teljessége és a személyes önmegvalósítás iránti vágy mozgat valamennyiünket, 

azonban a fogyatékkal élő emberek esetében ezek a törekvések nem teljesülhetnek, ha a 

szabadsághoz, egyenlőséghez és méltósághoz való jogukat korlátozzák vagy figyelmen 

kívül hagyják.1563 Ezen a területen az 1982. évi XIII. törvény a fogyatékkal élő személyek 

társadalmi integrációjáról volt az első jogszabály Spanyolországban, mely a fogyatékkal 

élő személyek és családjaik támogatását célozta az Alkotmány 9., 10., 14. és 49. cikkével 

összhangban. Majd a 2001. évi LI. esélyegyenlőségről szóló törvény adott új lendületet a 

 
1561  1996. évi I. törvény (I. 15.). 
1562  Adatvédelmi törvény 84. cikk. 
1563  A fogyatékkal élő személyek jogairól és társadalmi beilleszkedéséről szóló törvény preambuluma. 
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szabályozásnak, majd pedig a 2007. évi XXVII. törvény, mely a beszédfogyatékos sze-

mélyek társadalmi felzárkóztatását segítette elő. Végül pedig az ENSZ 2006-os egyez-

ménye volt az, mely a jogalkotót arra vezette, hogy egy jogi normában egyesítse az eddig 

elért eredményeket, így született meg a 2013. évi I. (XI. 29.) királyi törvényerejű rende-

let,1564 amely jóváhagyja a fogyatékossággal élő személyek jogairól és társadalmi beil-

leszkedéséről szóló általános törvény egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

Az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az általános hozzáférés garantálása 

érdekében alkalmazandó speciális szabályokat, a törvény I. címében meghatározott jogo-

kon felül több területen is alkalmazni kell. Az ilyen területek egyike a telekommunikáció 

és az információs társadalom, mely témánk szempontjából jelentőséggel bír, valamint az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés.1565 A 7. cikkben megfogalmazott egyenlőséghez 

való jog értelmében a fogyatékossággal élő személyeket ugyanazok a jogrendszer által 

biztosított jogosultságok illetik meg, mint más állampolgárokat. Ennek megvalósítása ér-

dekében a közigazgatás támogatja olyan szükséges intézkedések megvalósítását, melyek-

nek köszönhetően a fogyatékossággal élő személyek jogainak egyenlő feltételek mellett 

történő gyakorlása valódi és hatékony lehet az élet valamennyi területén. Különösen 

olyan területeken védi az ilyen személyek jogait, mint az oktatás, hatékony bírói védelem, 

kommunikáció, információhoz és kultúrához való hozzáférés stb. 

Joguk van az ingyenes és minőségi oktatáshoz, az oktatási rendszer valamennyi 

szintjén. Az oktatásukat illetően a fent említett törvény IV. címében, valamint az okta-

tásról szóló 2006. évi II. organikus törvényben foglalt előírások alkalmazandók. Vagyis 

a kiskorúak jogainak védelméről szóló szabályok a fogyatékkal élő gyermekek vonat-

kozásában is alkalmazandók. 

Az önálló, független élethez való jog részeként joguk van részt venni az élet valam-

ennyi területén,1566 és ugyanolyan feltételek mellett jogosultak többek között a hozzáférni 

az információhoz, az információs és kommunikációs rendszerekhez, valamint a közös-

ségi médiához.1567 A törvény 24. cikkében külön is megjelennek az előbb említett jogo-

sultságok. Az információs társadalommal valamint a szociális kommunikációval össze-

függő technológiák, termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségének és használatának 

alapvető feltételeit rendeletben kell szabályozni. Ez a rendelet pedig az 1494/2007. (XI. 

12.) királyi rendelet.1568 Személyi hatályát tekintve a rendelet azokra a közigazgatási szer-

vekre, távközlési szolgáltatókra, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

nyújtóira és közösségimédia-szolgáltatókra terjed ki, akik spanyol joghatóság alatt nyúj-

 
1564  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632#ddunica (2020. 04. 12.). 
1565  A fogyatékkal élő személyek jogairól és társadalmi beilleszkedéséről szóló törvény 5. cikk. 
1566  A személyek internetes társadalomban való részvételéről és annak hatásairól ld. részletesen Saldana – 

Azurmendi, 2018: 148–151. 
1567  A fogyatékkal élő személyek jogairól és társadalmi beilleszkedéséről szóló törvény 22. cikk. 
1568  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19968 (2020. 04. 14.). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632#ddunica
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19968
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tanak szolgáltatásokat, és kötelesek biztosítani a rendeletben biztosított akadálymentes-

ség alapvető feltételeit. A rendelet II. fejezete a telekommunikáció, a III. az információs 

társadalom, a IV. a közösségi média akadálymentességének és diszkriminációmentessé-

gének alapvető feltételeit határozza meg. Az információs társadalommal összefüggő fel-

tételrendszer jelentős részét hatályon kívül helyezte az 1112/2018. (IX. 7) királyi rende-

let a honlapok és mobilalkalmazások hozzáférhetőségéről.1569 

 

6.3. Az elhunyt személyekre vonatkozó adatok kezelése 

Az információs közösségi szolgáltatást nyújtók által kezelt halott személyekről szóló 

tartalomhoz való hozzáférés szabályai a következőkben foglalhatók össze:1570 

Az elhunyt személlyel családi vagy egyéb kapcsolatban álló személyek, valamint 

az örököseik kapcsolatba léphetnek a közösségimédia-szolgáltatókkal, annak érdeké-

ben, hogy az említett tartalomhoz hozzáférjenek és megfelelő utasításokkal lássák el 

a szolgáltatót a felhasználásukkal, céljukkal vagy törlésükkel kapcsolatban. Azonban 

a fent említett személyek nem férhetnek hozzá az elhunyt személy tartalmaihoz, és 

nem kérhetik azok módosítását vagy törlését, amennyiben az elhunyt személy kifeje-

zetten megtiltotta azt, vagy azt törvény tiltja meg. Az említett korlátozás nem érinti 

az örökösök azon jogát, hogy hozzáférjenek e tartalmakhoz, melyek az örökség részét 

képezhetik. 

A végrendelet végrehajtója, valamint az a személy vagy intézmény, akit az elhunyt 

személy kifejezetten megjelöl, a kapott utasításoknak megfelelően szintén kérheti a tar-

talomhoz való hozzáférést az ilyen utasítások betartása céljából. 

Elhunyt kiskorúak esetében e jogokat a törvényes képviselőik vagy saját hatáskörén 

belül az ügyész is gyakorolhatja, aki hivatalból vagy bármely érdekelt természetes vagy 

jogi személy kérésére jogosult eljárni. 

Fogyatékkal élő személy halála esetén, e jogokat az előző pontban említetteken 

kívül az a személy gyakorolhatja, akit a támogatói feladatok ellátására kijelöltek, 

amennyiben azok beletartoznak a kijelölt személyek által nyújtott támogatási intéz-

kedésekbe. 

Az arra feljogosított személyek dönthetnek az elhunyt személy közösségi oldalon 

lévő profiljának a fenntartásáról vagy annak törléséről, hacsak az elhunyt nem döntött 

e körülményről, mely esetben az ő akaratának megfelelően fognak eljárni. 

A szolgáltatásért felelős személy, aki felé jelezték a profil törlése iránti kérelmet, az 

előzőekben foglaltaknak megfelelően, késedelem nélkül kell intézkednie. 

 

 
1569  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699#dd (2020. 04. 14.). 
1570  Adatvédelmi törvény 96. cikk. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699#dd
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Záró gondolatok 

Napjainkban a személyes adatok és az egyének magánéletének védelme egyre fonto-

sabbá válik. A személyes adatot tartalmazó szöveges vagy audiovizuális tartalmak di-

gitális formában azonnal és folyamatosan hozzáférhetők az egész világon. Az internet 

az információk terjesztése és fogadása előtti technikai és intézményi akadályok meg-

szüntetésével forradalmasította az életünket, és lehetővé tette az információs társada-

lommal összefüggő szolgáltatások nyújtását. Ezek a szolgáltatások a fogyasztók, a vál-

lalkozások és a társadalom egésze számára is előnyösek. Azonban ez a folyamat olyan 

előre nem látott esetekhez vezetett, amelyek során egyensúlyt kellett teremteni a kü-

lönböző alapvető jogok, például egyrészről a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájé-

kozódás szabadsága és a vállalkozás szabadsága, másrészről pedig a személyes adatok 

és az egyének magánéletének védelme között. 

Láthattuk tehát, hogy Spanyolországban kifejezetten a közösségi médiára, illetve a 

közösségi médián keresztül megvalósuló személyiségi jogsértésekre vonatkozó specifi-

kus szabályozásról nem beszélhetünk, ahogy egységes személyiségvédelmi szabályozás-

ról sem. A személyiségi jogok esetében, inkább a megsértésük esetén követendő eljárás 

részleteire került a hangsúly, ám az új Polgári perrendtartás és az új büntetőeljárásról 

szóló törvény hatálybalépése miatt ezek az eljárási szabályok hatályukat vesztették, nem 

is beszélve az uniós normákról. Azonban a kutatásban vizsgált normákat módosító jog-

szabályok számából látszik, hogy Spanyolország számára fontos az akadálymentes és az 

alkotmányos jogokat és alapvető szabadságokat garantáló digitális társadalom kialakítása 

és a benne rejlő veszélyekkel szembeni védelmi mechanizmus kialakítása. A módosító 

normák zöme 2000 környékén, valamint az elmúlt öt évben született. 

Különösen nyomon követhető ez az igény a kiskorúak oktatására és internetes tar-

talmakkal szembeni védelmére vonatkozó szabályok folyamatos fejlődésén. 

Ugyan a közösségi média még csak egy-egy bekezdés erejéig bukkan fel a kapcso-

lódó jogszabályokban, de véleményem szerint célszerű lenne, különösen az adatvéde-

lem területén egy új, egységes jogszabályszöveg megalkotása, annak érdekében, hogy 

a szabályozás átláthatóbb legyen. 
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A közösségi média személyiségvédelemmel összefüggő kihívásai és szabályozása 

Olaszországban 

 

Sápi Edit* 

 

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

Olaszországban az elmúlt években a közösségi médiát és a közösségi hálókat használók 

száma megháromszorozódott.1571 Míg a kétezres évek elején még az olasz társadalom 

14 és 29 év közötti korosztályának 41%-a, a 30 és 64 év közötti korosztályának pedig 

22%-a számított rendszeres internethasználónak – a heti legalább háromalkalmas inter-

nethasználattal1572 – addig mára ez az internetaktivitási szám szinte komikusnak és hi-

hetetlennek tűnik. 

A közösségi média – amely gyakorlatilag felfogható egy köztes állomásként az egyén 

és a legszélesebb értelemben vett közösség között1573 – természetesen Olaszországban is 

nagy népszerűségnek örvend. A világszerte ismert és népszerű közösségi médiák – mint 

a Facebook, LinkedIn, MySpace és Netlog – mellett Itáliában igen közkedveltek a helyi 

közösségimédia-platformok, így a My Italian Link1574 és a Vinix,1575 valamint igen nép-

szerűek az internetes blogok is.1576 

Az elérhető statisztikák azt mutatják, hogy a közösségimédia-platformok közül Olasz-

országban (is) a Facebook a legnépszerűbb, amelyet – jóval a Facebook népszerűsége 

mögött – követ az Instagram és a Pinterest, majd a Twitter, a YouTube, a Tumblr, a reddit 

és egyéb oldalak.1577 

 
*  Sápi Edit: PhD, egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai 

Tudományok Intézete, Polgári Jogi Intézeti Tanszék. 
1571  https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/social-media-guide-for-italy/ 

(2020. 05. 15.). 
1572  Milic, 2006: 140.  
1573  Nicolescu, 2016: 176. 
1574  Elsődlegesen az olasz turisztikai látványosságok iránt érdeklődők platformja: https://my italian-

link.com/ (2020. 05. 15.). 
1575  Kifejezetten az olasz gasztronómiával kapcsolatos bejegyzéseket tartalmazza: https://www.vinix. 

com/ (2020. 05. 15.).  
1576  Tonello, 2007: 245.  
1577  https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/italy (2020. 05. 15.).  

https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-italy/social-media-guide-for-italy/
https://myitalianlink.com/
https://myitalianlink.com/
https://www.vinix.com/
https://www.vinix.com/
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/italy
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Vitathatatlan, hogy az internetes platformok nagy hatást gyakorolnak, sőt helyen-

ként átformálják a személyiségvédelem rendszerét, eszköztárát és érvényesülését. Ah-

hoz, hogy mélyebb vizsgálat alá vonjuk az olasz jogi szabályozást e kérdéskörre vonat-

kozóan, elsőként az olasz államszervezet és jogrendszer felépítését, valamint a vonat-

kozó szabályok keretrendszerét kell röviden áttekintenünk.  

 

1.1. A jogi környezet változásának, fejlődésének bemutatása 

Az Olasz Köztársaság jogrendszere, jogi hagyományai természetesen közvetlenül a ró-

mai jogi gyökerekre épülnek. A modern kori Olaszország államszervezetében az állam 

feje az ország elnöke (Presidente della Repubblica Italiana), amely tisztséget jelenleg 

– a korábbi alkotmánybíró – Sergio Mattarella tölti be. A kormány élén a miniszterel-

nök (Presidente del Consiglio dei Ministri) – jelenleg Giuseppe Conte – áll. A törvény-

hozó szerv a parlament (Parlamento), amely a Képviselőházból (Camera dei Deputati) 

és a Szenátusból (Senato della Repubblica) áll. A jogalkotás eljárási rendje szerint a 

jogszabályok elfogadásához azokat a Parlament mindkét házának el kell fogadnia, majd 

az Elnök aláírása után a hivatalos lapokban (Gazzetta Ufficiale della Repubblica és 

Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti) hirdetik ki.1578 

Általánosságban megállapítható, hogy kifejezetten az internetre és a közösségi mé-

diára vonatkozóan nincsen átfogó, kizárólag ezt a területet érintő jogforrás, valamint a 

személyiségi jogok védelmének normaanyaga is töredezett, mozaikszerű. Számos 

olyan jogforrás van azonban, amelyek érintik a személyiségi jogok és a tág értelemben 

vett média, valamint az internet tárgykörét. Ezek közül a leginkább relevánsak között 

a következőket említhetjük: 

• az olasz Alkotmányt,1579 

• a Polgári Törvénykönyvet,1580  

• a polgári eljárásjogi törvényt,1581 

• a Büntető Törvénykönyvet,1582 

• a büntető eljárásjogi törvényt,1583 

• a szerzői jogi törvényt,1584 

• az adatvédelmi törvényeket,1585 

 
1578  https://ox.libguides.com/c.php?g=423091&p=2888993 (2020. 05. 15.). 
1579  Costituzione della Repubblica Italiana (a továbbiakban: Alkotmány). 
1580  Codice Civile – Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. (a továbbiakban: Codice Civile). 
1581  Codice di procedura civile – Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940. 
1582  Codice Penale – Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. (a továbbiakban: Codice Penale). 
1583  Codice di Procedura Penale – Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. 
1584  Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 

(a továbbiakban: olasz szerzői jogi törvény). 
1585  Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 

https://ox.libguides.com/c.php?g=423091&p=2888993
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• a médiára vonatkozó törvényeket,1586 

• a sajtótörvényeket1587 és 

• a kiskorúak cyberbullying elleni védelméről szóló törvényt.1588 

 

Összességében megállapítható az a jellegzetesség – és ezt a hivatkozott jogszabályok 

is példázzák –, hogy Olaszországban meglehetősen régóta vannak hatályban a nagyobb 

területeket átfogó, kódexjellegű törvények, mint a Polgári törvénykönyv, a Büntető tör-

vénykönyv, a szerzői jogi törvény, vagy az alkotmány. Ezen törvények esetében inkább 

a gyakoribb módosítás felé, nem pedig az új törvények kodifikálása felé mozdul el a 

jogalkotó. 

A személyhez fűződő jogok jogszabályi szinten történő elismerése és garanciális 

védelmének kimunkálása egy hosszadalmas folyamat volt. Az olasz rendszerben is 

visszaköszön a személyiségi jogok azon értelmezése, hogy azok bázisa alapjogi szinten 

került deklarálásra,1589amelyet kiegészítenek a magánjog és helyenként a büntetőjog 

szabályai.1590 

Az 1947. december 22-én elfogadott és 1948. január 1. óta hatályban lévő, többször 

módosított1591 olasz Alkotmány adja a keretet a személyek sérthetetlen jogainak elis-

meréséhez1592 és az alapelvei között deklarál olyan alapvető jelentőségű jogokat, ame-

lyek szoros összefüggésben vannak a személyhez fűződő jogokkal és a személyiségvé-

delemmel. Maga az olasz Alkotmány a totalitarizmus tapasztalatai elleni fellépés ered-

ményeként született meg.1593 Lényeges kiemelni elsőként az Alkotmány 2. cikkét, 

 
 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della Disciplina Riguardante gli Obblighi di 

Pubblicità, Trasparenza e Diffusione di Informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

 A GDPR átültetéséről szóló: Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per l’adegua-

mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
1586  Legge 3 maggio 2004, n. 112. – Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo 

e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo 

unico della radiotelevisione és Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Testo unico della radio-

televisione. 
1587  Legge 8 febbraio 1948 n. 47 – Disposizioni sulla stampa. 
1588  Legge 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo. 
1589  Ferrajoli, 2001: 14., Zolo, 2001: 74. 
1590  Matricardi, 2018. 
1591  Az Alkotmányt módosították 1967-ben, 1996–2001 között négy alkalommal, 2002-ben, 2003-ban, 

2007-ben, valamint 2012-ben. Szakály, 2016: 721. A módosítások több esetben európai uniós kötele-

zettségek miatt történtek. Erről bővebben lásd: Martinico – Guastaferro – Pollicino, 2019: 496–499. 
1592  Matricardi, 2018. 
1593  Martinico – Guastaferro – Pollicino, 2019: 493.  
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melynek értelmében „[a] Köztársaság elismeri és biztosítja az ember sérthetetlen jogait, 

amelyek, mint egyént vagy mint olyan társadalmi szervezet tagját illetik meg, amelyben 

személyisége kibontakozik és megköveteli a politikai, gazdasági és társadalmi szolida-

ritásból fakadó megmásíthatatlan kötelezettségek teljesítését”. Ez a cikk tehát generális 

jelleggel deklarálja, hogy az ember sérthetetlen jogai védelembe részesülnek. Érdemes 

kiemelni továbbá a 3. cikk (1) bekezdését, amely rögzíti a személyek egyenjogúságát, 

törvény előtti egyenlőségét és a diszkrimináció tilalmát. A 3. cikk (2) bekezdésében 

szintén visszaköszön az állampolgárok egyenlőségének, valamint személyiségük sza-

bad kibontakoztatásának biztosítása mellett, amelyek az állam legfőbb feladataiként 

kerülnek megfogalmazásra.1594 

A téma szempontjából nemcsak a fent említett alapelvek miatt bír különös jelentő-

séggel az olasz Alkotmány, hanem azért is, mert a személyhez fűződő jogok keretjel-

legű védelme itt is megjelenik. A következőkben elsőként áttekintjük az Alkotmányban 

rögzített alapvető személyiségi jogokat1595, majd ezt követően térünk rá a magánjogi 

szabályozás felvázolására. 

Az Alkotmány I. fejezete Állampolgári jogok cím alatt több alapvető személyiségi 

jogot garantál, így a: 

13. cikkben a személyes szabadság védelmét1596, 

14. cikkben a magánlakás és a magánlakás és a személyes lakóhely védelmét1597, 

 
1594  Alkotmány 3. cikk. 

(1)  Minden állampolgár egyenlő társadalmi megbecsülést élvez, és a törvény előtt nemre, fajra, 

anyanyelvre, vallásra, politikai hovatartozásra, személyiség és társadalmi körülményekre tekin-

tet nélkül egyenlő. 

(2) A Köztársaság feladata, hogy megszüntesse azokat a gazdasági és társadalmi akadályokat, ame-

lyek lényegesen korlátozva az állampolgárok egyenlőségét és szabadságát, meggátolják a sze-

mélyiség kibontakozását és minden dolgozó tényleges részvételét az ország politikai, gazdasági 

és társadalmi életében. 
1595  Az olasz Alkotmány szövege magyar nyelven megtalálható: Szakály, 2016: 723–745.  
1596  Alkotmány 13. cikk 

 (1) A személyes szabadság sérthetetlen. 

 (2) A személyek fogvatartása, zaklatása vagy megmotozása, illetve a személyes szabadság bármilyen 

más módon való korlátozása csak a törvényben meghatározott esetekben, és csak az igazságügyi 

hatóságok indokolással ellátott határozata alapján lehetséges.  

 (3) Törvényben külön meghatározott sürgős és rendkívüli esetekben a rendőri szervek ideiglenes 

intézkedéseket foganatosíthatnak, amelyekről 48 órán belül értesíteni kell az igazságügyi hatóságo-

kat. Ha ezek újabb 48 órán belül az intézkedéseket nem hagyják jóvá, visszavontnak, illetve sem-

misnek kell őket tekinteni.  

 (4) A szabadságukban bármilyen módon korlátozott személyekkel szemben alkalmazott fizikai vagy 

pszichikai erőszak büntetendő.  

 (5) Törvény határozza meg az előzetes letartóztatás leghosszabb lehetséges időtartamát. 
1597  Alkotmány 14. cikk.  

 (1) A magánlakás és a személyek lakóhelye sérthetetlen.  
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15. cikkben a levéltitok védelmét1598, 

16. cikkben a mozgás és tartózkodás szabadságát1599, 

17. cikkben a gyülekezés szabadságát, 

18. cikkben az egyesülési jogot,  

a 8. cikkre alapítva, 19–20. cikkekben a vallás szabadságát,1600 valamint a 

21. cikkben a véleménynyilvánítás szabadságát és a sajtó szabadságát.1601 

Az Akotmány II. fejezete Erkölcsi és társadalmi kapcsolatok cím alatt hat cikkben 

(29–34. cikkek) vonultat fel olyan alapvető jogokat, melyek között megtaláljuk a sze-

mélyhez fűződő jogokat is. A 29. és 31. cikkek családjogi tartalmú alapvető jogokat 

rögzítenek, így a család és házasság védelmét1602, a szülő és gyermek kapcsolatában 

fennálló alapvető jogokat1603, valamint a családok támogatását1604. 

 

 
 (2) Magánlakásban szemle, házkutatás vagy lefoglalás csak a törvényben meghatározott esetekben 

és módon végezhető, a személyi szabadság védelmére előírt biztosítékok betartásával.  

 (3) Az adóügyi és gazdasági céllal vagy közérdekből és egészségügyi okokból tartandó vizsgálatot 

és szemlét külön törvények szabályozzák.  
1598  Alkotmány 15. cikk 

 (1) A levelezés és a közlés minden egyéb formájának szabadsága és titkossága sérthetetlen. 

 (2) Ezek korlátozása csak az igazságügyi hatóságok indokolással ellátott határozata alapján, a tör-

vényben előírt biztosítékok betartása mellett lehetséges. 
1599  Alkotmány 16. cikk 

 (1) Törvény által biztonsági vagy egészségügyi okok miatt általánosan megjelölt területek kivételé-

vel minden állampolgár szabadon mozoghat és tartózkodhat az ország területének bármely részén. 

Politikai okok miatt semmilyen korlátozás nem alkalmazható.  

 (2) Minden állampolgár szabadon elhagyhatja a Köztársaság területét, és oda szabadon visszatérhet, 

a törvényben meghatározott esetek kivételével. 
1600  Alkotmány 19. cikk 

 Mindenkinek joga van arra, hogy szabadon megvallja vallását, akár egyénileg, akár csoportosan, 

terjessze annak tanait, részt vegyen annak zártkörű vagy nyilvános szertartásain, ha ezek nem ellen-

tétesek a közerkölccsel.  
1601  A részletes ismertetését lásd a tanulmány 2. pontja alatt. 
1602  Alkotmány 29. cikk. 

 (1) A Köztársaság elismeri a család mint a házasságon alapuló természetes közösség jogait.  

 (2) A házasság a törvény által a családi egység biztosítékaiként rögíztett korlátokkal a házastársak 

erkölcsi és jogi egyenlőségén alapul. 
1603  Alkotmány 30. cikk 

 (1) A szülők kötelessége és joga, hogy eltartsák, taníttassák és neveljék gyermekeiket, a házasságon 

kívül születetteket is.  

 (2) Ha a szülők erre nem képesek, feladataik ellátásáról törvény rendelkezik. 

 (3) A törvény biztosítja a házasságon kívül született gyermekeknek a teljes család tagjainak jogaival 

összeegyeztethető összes társadalmi és jogi védelmet.  

 (4) Az apaság bizonyításának szabályait és korlátait törvény állapítja meg. 
1604  Alkotmány 31. cikk. A Köztársaság anyagi támogatással és más intézkedésekkel segíti a családala-

pítást és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását, különös tekintettel a nagycsaládokra. Védi az anya-

ságot, a gyermekeket és fiatalokat, és ennek érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.  
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Ezt követően rögzíti még a: 

• 32. cikkben az egészséghez való jogot és ehhez kapcsolódóan az ingyenes orvosi 

ellátást és az emberi méltóságot, 

• a 33. cikkben a művészeti és a tudományos élet szabadságát, valamint az oktatás 

szabadságát. 

Az Alkotmányon kívül a személyiségvédelem további szabályait1605 a Polgári Tör-

vénykönyv, a Codice Civile tartalmazza, melyet 1942. március 16-án fogadtak el. 

A Codice Civile 5–10. szakaszai szólnak a személyhez fűződő jogok garantálásáról, 

melyek között megtalálható: 

• az élethez és testi épséghez való jog (5. szakasz),1606 

• a névviseléshez való jog (6–9. szakaszok)1607 és  

• a képmáshoz való jog védelme (10. szakasz)1608. 

A magánjogi szabályozás tekintetében szembeötlő, hogy – ellentétben pl. a magyar 

jogrendszerrel – a Codice Civile a fentieken kívül más személyiségi jogokról nem ren-

delkezik. Olaszország tehát nagyon jó példa arra nézve, hogy a személyiségi jogok ér-

telmezésekor és a védelem szintjének kimunkálásakor milyen nagy szerep hárulhat a 

generálklauzula jellegű alkotmányos szabályozásra, valamint a bírói gyakorlatra.1609 

Például a jó hírnév és becsület védelme tekintetében az Alkotmány – fentebb hivatko-

zott – 32. cikke jelenti a garanciális hátteret és konkrét magánjogi szabályozás hiányá-

ban az ítélkezési gyakorlatra hárul nagy szerep a jogsértések kezelésekor.  

 

1.2. A közösségi média szabályozási rendszere és keretei, az általános és a sajátos 
szabályozási területek bemutatása 

Az olasz (közösségi) média szabályozásának áttekintésekor fontos, hogy vessünk egy 

pillantást az olasz média rendszerére és működési, strukturális sajátosságaira. Az olasz 

média rendszertanilag – figyelembe véve a történelmi hagyományokat és a sajátossá-

gokat1610 – az ún. mediterrán vagy polarizált pluralista modellbe tartozik.1611 Ennek jel-

lemzője a következőkben foglalható össze: 

• az újságok viszonylag alacsony példányszámban jelennek meg, 

• jellemző az elit által orientált sajtó, erős politikai fókusszal, 

 
1605  Matricardi, 2018. 
1606  Codice Civile Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo. 
1607  Codice Civile Art. 6. Diritto al nome.; Art. 7. Tutela del diritto al nome.; Art. 8. Tutela del nome per 

ragioni familiari.; Art. 9. Tutela dello pseudonimo. 
1608  Codice Civile Art. 10. Abuso dell'immagine altrui. 
1609  Massimei – Zanchi, 2019; Casarosa – Brogi, 2014: 101–114. 
1610  A téma részletes ismertetését lásd: Hibberd 2008: 13–100. 
1611  A médiarendszerek felosztása jelenik meg Daniel C. Hallin és Paolo Mancini Comparing Media 

Systems: Three Models of Media and Politics című munkájában, ahol az olasz, a spanyol, a francia, 

a portugál és a görög médiákat az ún. mediterrán vagy polarizált pluralista modellbe sorolja. 
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• a médiába az állam erőteljesen beavatkozik,  

• a sajtó állami támogatásokat kap,  

• a cenzúra történelmi gyökerei megfigyelhetőek, valamint 

• az újságírás, mint önálló szakma történetileg kevésbé fejlett, emiatt viszonylag 

nagy hangsúlyt fektetnek a kommentári és érdekképviseleti újságírásra.1612  

Visszatekintve az internetet érintő szabályozási környezet – nem túl régi – múltjára, 

azt láthatjuk, hogy az 1980–1990-es évek Olaszországában meglehetősen töredezett 

volt a média területének jogi szabályozottsága: számos jogszabály és bírósági határozat 

foglalkozott ezzel a területtel, ami azonban egymásnak ellentmondó jogértelmezéshez 

vezetett. Az első nagyobb jogszabályi reformra 1997-ben1613 került sor, amely az audio-

vizuális és telekommunikációs szektor jogi környezetének modernizálását célozta. A jog-

szabály felállított egy független szervezetet (Autoritá per le Garanzie nelle Communi-

cazioni)1614, amelyet a teljes kommunikációs szektor irányításának céljából hoztak létre 

és a mai napig ellátja ezt a feladatot, beleértve az internetes médiákért való felügyeletet 

is. 2004-ben egy újabb mérföldkőhöz érkezett a szabályozás, a Gasparri-törvény 

(Legge Gasparri) néven elhíresült jogszabály által,1615 amely a kommunikáció egysé-

gesített, integrált modelljét célozta bevezetni.1616  

Manapság már meglehetősen magas az olaszok internetaktivitása, azonban ez egy 

viszonylag hosszú folyamat eredménye volt.1617 Ennek elsődleges oka az volt, hogy a 

telekommunikációs szolgáltatások és infrastruktúra korábban problémásnak bizonyult. 

Hosszú ideig monopolizált volt a távközlés,1618 az internet sávszélessége nem volt meg-

felelő, a vezeték nélküli internet pedig a nagy városokban lassú volt, másutt pedig az 

internethozzáférés okozott gondot. Az utóbbi években ezeket a hiányosságokat sikere-

sen felfejlesztették.1619 Az interneten a hírportálok mellett elszaporodtak a blogok, a 

bulvármagazinok, és megkezdte térhódítását a közösségi média is. Az online elérhető 

újságok közül a legnépszerűbben a la Repubblica1620 valamint a Corriere della Sera,1621 

amelyek a tradicionális hírlapok szellemiségét és dizájnját követik.1622 

 

 
1612  Casarosa – Brogi, 2014: 101; Hallin – Mancini, 2004. 
1613  Law N. 249/1997. 
1614  https://www.agcom.it/ (2020. 05. 24.). 
1615  Legge 3 maggio 2004, n. 112 „Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e 

della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo 

unico della radiotelevisione.” 
1616  Tonello, 2007: 246–247.  
1617  Tonello, 2007: 244. 
1618  Council of Europe, 2013: 116. 
1619  Ziccardi, 2020: 67. 
1620  https://www.repubblica.it/ (2020. 05. 24.). 
1621  https://www.corriere.it/ (2020. 05. 24.). 
1622  Tonello, 2007: 245. 

https://www.agcom.it/
https://www.repubblica.it/
https://www.corriere.it/
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2. A nyilvánosság értelmezése, a véleménynyilvánítás és szólásszabadság közjogi, 

valamint a személyiségi jogok magánjogi metszetében 

Fentebb már említettük, hogy a véleménynyilvánítás és szólásszabadság az olasz Alkot-

mányban is rögzített alapvető jog.1623 A véleménynyilvánítás általános, alkotmányos sza-

bályozása alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy szóban, írásban vagy a közlés bár-

mely más módján gondolatait szabadon kinyilvánítsa.1624 Ezt követően rögzíti az Alkot-

mány a sajtó szabadságát és ezzel összefüggésben a cenzúra tilalmát,1625 valamint külön-

leges szabályokat tartalmaz a sajtótermék lefoglalása tárgyában,1626 illetve tartalmaz egy 

közerkölcsvédelmi klauzulát is.1627 Az Alkotmány vonatkozó, 21. cikkének értelmezésé-

ből tehát az látható, hogy egyrészt egyértelműen és alapjogi szinten került rögzítésre a 

gondolat és vélemény szabad kinyilvánítása, amelynek korlátját a fent említett közer-

kölcsvédelmi klauzula képezi, azaz: a véleménynyilvánítás és szólás szabadsága mind-

addig terjeszkedhet, amíg az nem ellentétes a közerkölccsel. Az Alkotmány 21. cikk (6) 

bekezdése ezt kiegészítve rögzíti, hogy a közerkölccsel ellentétes sajtóközlemény, elő-

adás, vagy a nyilvánosságra hozatal más formája tilos. Bár ez a rendelkezés közvetlenül 

nem említi a műsorszolgáltatókat és médiatartalom-szolgáltatókat, azonban a „nyilvános-

ságra hozatal bármilyen formája” kifejezés alá tartozónak tekinti a bírói gyakorlat a mé-

dia és a sajtó valamennyi formáját, így az írott, nyomtatott sajtó mellet az internetes hír-

portálokat, blogokat és a közösségi médiát egyaránt.1628  

A véleménynyilvánítás szabadságának értelmezése hagyományosan két aspektusból 

jeleníthető meg: egyrészt magában foglalja az adott személy azon aktív jogát, amelynek 

köszönhetően bármilyen színtéren, a tömegkommunikáció bármely elérhető formáján ke-

resztül szabadon nyilváníthatja ki gondolatait, másrészt pedig ugyanennek a szabadság-

jognak a passzív védelmi oldalaként azt is jelenti, hogy a médiától elvárt, hogy az pontos, 

 
1623  Ministry of Foreign Affairs – Inter-ministerial Committee for Human Rights: Italy’s Remarks on Freedom 

of Opinion and Expression and the Situation of Journalists. 2016: 3. 
1624  Alkotmány 21. cikk (1) bek. 
1625  Alkotmány 21. cikk (2) A sajtóközleményeket nem lehet előzetes engedélynek vagy cenzúrának alávetni.  
1626  Alkotmány 21. cikk. 

 (3) Sajtótermék lefoglalására csak az igazságügyi hatóság indokolással ellátott határozata alapján 

kerülhet sor, a sajtótörvény által kifejezetten megjelölt bűncselekmények esetében, vagy ha az 

ugyanennek a törvénynek a felelősök feltüntetésére vonatkozó szabályait szegik meg. 

 (4) Kifejezetten sürgős esetben, amikor az igazságügyi hatóság azonnali beavatkozása nem lehetsé-

ges a rendszeresen megjelenő sajtótermék lefoglalását a büntetőügyi rendőrség tisztjei is végrehajt-

hatják akiknek azonban a tényt azonnal de legkésőbb 24 órán belül jelenteniük kell az igazságügyi 

hatóságnak ha ez utóbbi az intézkedést 24 órán belül ne hagyja jóvá azt visszavontnak és semmisnek 

kell tekinteni.  

 (5) Törvény általános jellegű normákkal előírhatja, hogy a rendszeresen megjelenő sajtó pénzügyi 

forrásait nyilvánosságra kell hozni. 
1627  Alkotmány 21. cikk (6) A közerkölccsel ellentétes sajtóközlemény, előadás vagy nyilvánosságra ho-

zatal bármilyen formája tilos. 
1628  Hallberg – Virkkunen, 2017: 97–98. 
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korrekt és hiteles tájékoztatást adjon. Az olasz ítélkezési gyakorlat alapján látható, hogy 

a gondolatközlés szabadságának előbbiekben említett aktív aspektusa magában foglalja 

többek közt a kritikához, a szatírához, a jelentéshez, valamint a hivatalos dokumentu-

mokhoz való hozzáférés jogát is.1629 

Érdemes e körben megemlíteni továbbá az olasz Büntető Törvénykönyv, a Codice 

Penale azon rendelkezéseit is, amelyek a véleménynyilvánítás szabadságának további 

korlátait állítják fel. A Codice Penale szerint ugyanis bűncselekménynek minősül: 

• a véleménynyilvánítás olyan gyakorlása, mely Olaszország elnökének becsületét 

vagy jó hírnevét sérti,1630 

• a vallás és a vallásos meggyőződés becsmérlése, sértése,1631 

• a becsületsértés,1632 és  

• a rágalmazás1633. 

 

Itt érdemes szólni arról, hogy az olasz büntetőjogban is el kell különíteni egymástól a 

becsületsértést és a rágalmazást, hiszen ez utóbbi egy adott személy becsületének vagy 

jó hírnevének megsértését jelenti, nagy nyilvánosság előtt. Érdekesség – a sajtószabad-

ság oldaláról – hogy a Codice Penale 595. cikkének (2) bekezdése kifejezetten a sajtó-

orgánumokban megjelenő rágalmazásokra vonatkozik, mintegy minősítő körülmény-

ként, amely szabály az internetes sajtóra is megfelelően alkalmazandó. 

Szintén szabályozott az olasz jogban a gyűlöletbeszéd is, mint a véleménynyilvánítás 

és szólásszabadság korlátja.1634 Hozzá kell tennünk, hogy az internet által és különösen a 

közösségi média által biztosított platformok egyre nagyobb teret nyitnak a gyűlöletbeszéd 

elterjedésének, amely kardinális kérdéssé és égető problémává vált az utóbbi évek Olasz-

országában.1635 A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos jogvitákban a bíróságok gyakorta sú-

lyosbító körülménynek tekintik, ha annak alapjául faji, vagy etnikai elfogultságot lehet 

megállapítani. Az ítélkezési gyakorlat azt mutatja, hogy amennyiben a gyűlöletbeszédet 

szervezett csoportok a közösségi médiában vagy egyéb internetes blogokon keresztül va-

lósítják meg, akkor azt a bűnszervezetben történő elkövetés kategóriájába tartozónak te-

kintik. A gyűlöletbeszéd elszenvedői a büntetőjog által kínált lehetőségeken túl polgári 

perben kártérítési igénnyel is felléphetnek becsületük és jó hírnevük csorbítása miatt.1636 

 
1629  Mayer, 2019: 66. 
1630  Codice Penale Art. 278. Offese all’onore o al prestigio del presidente della Repubblica. 
1631  Codice Penale Art. 403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. 
1632  Codice Penale Capo II Dei delitti contro l’onore Art. 594. Ingiuria. 
1633  Codice Penale Capo II Dei delitti contro l’onore Art. 595. Diffamazione. 
1634  Cohen-Almagor, 2011: 358. 
1635  Mayer, 2019: 68. 
1636  Mayer, 2019: 68. 
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A hatályos olasz médiatörvény1637 minden olyan tartalmat tilt, amely „bármilyen mó-

don gyűlöletre ösztönöz”, vagy amely „intoleráns magatartást idéz elő faji, nemi, val-

lási vagy nemzetiségi különbségekre alapítva”.1638 

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

A személyiségi jogok általános ismertetésekor érdemes megemlíteni, hogy – a hazai 

szabályozáshoz hasonlóan – a személyiségi jogok az olasz jog alapján is az adott sze-

mélyhez tapadó és másra át nem ruházható jogosultságokként jelennek meg. Lentebb 

látni fogjuk, hogy az olasz szabályozás alapján is, nem kizárólag a természetes szemé-

lyek, hanem a jogi személyek is élvezhetnek védelmet bizonyos jogosítványok esetén, 

így a tanulmányban elemzettek közül a jó hírnév és titokvédelem vonatkozásában. 

 

3.1. Képmásvédelem 

A képmáshoz való jog védelme központi szerepet tölt be az olasz jogrendszerben és a 

védelem igen magas szintjét határozzák meg.1639 A képmáshoz való jog védelme egy-

részt megjelenik a polgári jog szintjén, mint a Codice Civile-ben nevesített személyi-

ségi jog, másrészt azonban a védelem teljességéhez figyelembe kell venni a szerzői jog 

szabályait is. Általánosságban megállapítható, hogy a képmás védelme – csakúgy, mint 

a névviseléshez fűződő jog – az olasz jog szerint is az ember személyes, privát szférájá-

hoz tartozó jog, így főszabály szerint a képmás jogellenes felhasználása tilos. Az Codice 

Civile és az olasz szerzői jogi törvény mellett szintén figyelemmel kell lenni az Codice 

Penale vonatkozó rendelkezéseire is,1640 mely szintén szabályozza a képmással való 

visszaélést, mint büntetendő cselekményt.1641 

Az Codice Civile 10. szakasza értelmében, ha egy személy, vagy házastársa, szülei, 

vagy gyermeke képmását – a törvényben megengedett kiállítási, közzétételi esetek ki-

vételével – közzéteszik vagy oly módon használják fel, hogy az sérelmes az adott sze-

mély vagy a fent megnevezett közeli hozzátartozó jó hírnevére vagy becsületére, a bí-

róságtól kérhető a jogsértés megállapítása és az okozott károk megtérítése.1642 A Codice 

 
1637  Legislative Decree No. 44 of 15 March 2010 on the Implementation of directive 2007/65/EC on the 

coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member 

States concerning the pursuit of television broadcasting activities. 
1638  Mayer, 2019: 68. 
1639  Grazioli, 2017. 
1640  A gyakorlatban itt szintén az 595. szakaszban található rágalmazásra hivatkoznak ilyen esetekben is. 

(Codice Penale Capo II Dei delitti contro l’onore Art. 595. Diffamazione.595.) 
1641  AD Regulation News, 2019.  
1642  Codice Civile Art. 10. Abuso dell’immagine altrui. 

 Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata 

fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio 
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Civile idézett szakasza a képmás védelmének keretszabályát adja, mely támaszkodik 

az Alkotmány – fentebb már idézett – 2. cikkére is.1643 Maga a Codice Civile közvetle-

nül utal a szerzői jogi törvény rendelkezéseire is a – fent is olvasható – kivételes esetek 

körében. Az olasz szerzői jogi törvény főszabálya szerint egy portrét ábrázoló kép a 

jogosult engedélye nélkül nem állítható ki, nem többszörözhető, valamint nem értéke-

síthető.1644 Noha tehát a főszabály értelmében a jogosult engedélye elengedhetetlen a 

felhasználáshoz, azonban figyelembe kell venni, hogy a 97. szakasz bizonyos kivétele-

ket előír. Így nem követeli meg a jogosult hozzájárulását a törvény, ha a kép közzété-

telét az érintett személy ismertsége vagy a közérdek, a tudomány, az oktatás, illetve 

kulturális igények igazolják.1645  

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ismert emberek imázsának fel-

használása gyakorta alkalmazott eszköz a magasabb kereskedelmi haszon elérésére.1646 

Ebből a gyakorlatból sokszor adódik a probléma, hogy az adott személy engedélye nél-

kül használják fel a képmását valamely termék népszerűsítésére. 

Az olasz bírói gyakorlat ezzel kapcsolatban kimunkált egy olyan irányvonalat, misze-

rint az érintett személy hozzájárulása – mégpedig kifejezett, egyértelmű hozzájárulása1647 

– szükséges a képmás felhasználásához, ha a képet reklámozás céljára vagy kereskedelmi 

célokra kívánják felhasználni. Ezt a nézetet erősítette egy ügyben a milánói bíróság1648 

is, miszerint vissza kell szorítani azt a gyakorlatot, hogy a közismert emberek arcképét – 

beleegyezésük nélkül – marketingcélokra használják fel, figyelemmel arra, hogy nekik is 

sérthetetlen személyhez fűződő joguk a képmáshoz való jog és az ő esetükben is szükség 

van a beleegyezésre a képmásuk üzleti célokra történő felhasználásakor.1649 Egy konkrét 

ügyben1650 Audrey Hepburn képeinek a marketingcélú felhasználásáról kellett dönteni a 

bíróságnak, ahol egy  olasz cég1651 olyan pólókat gyártott, amelyeken  a Hepburn által 

megformált egyik leghíresebb karaktert, Holly Golightly-t ábrázolták olyan – felismer-

hető – rajzokon, amelyek az eredeti karaktertől és a színésznőtől idegen stílust képvisel-

tek, valamint nélkülözték a felhasználásra vonatkozó engedélyt is. Hepburn fiai keresetet 

nyújtottak be a cég ellen, a színésznő képmáshoz fűződő jogának, valamint jó hírnevének 

 
al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richi-

esta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. 
1643  Carretta, 2020: 9.  
1644  Olasz Szjt. Art. 96. (1) bek. 
1645  Olasz Szjt. Art. 97. 
1646  AD Regulation News, 2019. 
1647  AD Regulation News, 2019., valamint: Ferriolo – Shepherd – Howley 2013: 12. 
1648  Court of First Instance of Milan, decision on 11 July 2013. 
1649  Carretta, 2020: 10. 
1650  A kapcsolódó ítéletek: Court of First Instance of Rome, decision No 16694/2008; Court of First 

Instance of Venice, decision No 5761/2007. 
1651  2223 S.A.S. di MB Management & Entertainment S.R.L. 
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és becsületének sérelme miatt. Az alperes cég ezzel szemben azzal érvelt, hogy figyelem-

mel arra, hogy a karaktert egyéni, eredeti rajzokon ábrázolták, ezért azok művészeti al-

kotások, így pedig a szerzői jog által védettek. Hivatkozásában előadta, hogy az olasz 

szerzői jogi törvény – fent ismertetett – 97. szakasza értelmében nem követtek el jogsér-

tést, hiszen a rajzokon egy közismert személy szerepel. A bíróság hangsúlyozta, hogy az 

alperes védekezésében előadottakat azért nem lehet jelen esetben alkalmazni, mert – aho-

gyan arra a korábbi bírói gyakorlat is rámutatott – ha a kép az ábrázolás módja, vagy a 

közvetített üzenet miatt sérti az ábrázoláson szereplő személy becsületét vagy jó hírne-

vét, az továbbra is jogsértő.  

A képmás védelme nagymértékben összefügg a magánélet védelmével is, így az 

olasz bíróságoknak is több esetben együttesen kell értékelniük a képmáshoz való jog 

és a magánélethez való jog megsértését.1652 A továbbiakban a magánélethez való jogról 

szóló fejezet alatt ismertetjük azokat a releváns bírósági döntéseket, amelyekben a kép-

máshoz való jog és a privacy sérelme összekapcsolódott.  

 

3.2. Jó hírnév, becsület és emberi méltóság védelme 

Az olasz jogrendszer sajátossága, hogy sem a jó hírnév, sem pedig a becsület védelmének 

szabályait – ellentétben a magyar szabályozással – nem találjuk meg a Codice Civile-

ben. Fentebb már említést nyert, hogy az Alkotmány 2. és 3. cikkei ernyőszerűen helyezik 

oltalom alá a személyiségi jogokat, melynek köszönhetően megvalósul a személyhez fű-

ződő jogok széles körű védelme, függetlenül attól, hogy a Codice Civile, vagy más jog-

szabály kifejezetten nevesíti-e ezeket. A kifejezett Codice Civile-beli védelem hiányának 

ellenére azonban nem jelenthetjük ki, hogy az olasz jog figyelmen kívül hagyná vagy 

elhanyagolná a jó hírnév és a becsület, mint személyhez fűződő jogok elismerését és vé-

delmét. Sokkal inkább az látható, hogy más oldalról közelíti meg a védelmet, hiszen úgy 

tekint e jogokra, mint a szólás és véleménynyilvánítás szabadságának korlátai,1653 össze-

fűzve a jó hírnév és becsület azon sajátosságaival, hogy megsértésük színtere általában a 

sajtó és a média, valamint az eltúlzott véleménynyilvánítások. Ehhez kapcsolódóan érde-

mes egyrészt figyelembe venni az Alkotmány – fentebb már említett – 21. cikk (6) be-

kezdését, másrészt pedig a Codice Penale vonatkozó rendelkezéseit. Emellett további 

jogforrásként szolgál a – fentebb hivatkozott – olasz sajtótörvény és a médiatörvény. 

Mindemellett fontos annak kiemelése, hogy a jó hírnév megsértéséhez büntetőjogi 

alapon is közelít az olasz jogrendszer. A Codice Penale – fentebb már említett, rágal-

mazásra vonatkozó – 595. szakasza értelmében ugyanis „[a]ki más személy jóhírnevét 

megsérti, bűncselekményt követ el”. Hasonlóan a magyar joghoz a jó hírnév védelme 

 
1652  Grazioli, 2017.  
1653  Matricardi, 2018. 
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az olasz jogrendszerben sem kizárólag a természetes személyeket illeti meg, hanem 

kiterjed a jogi személyekre is.1654 

Szintén sajátosságként értelmezhetjük, hogy a becsülethez való jog (diritto all’onore) 

magában foglalja egyrészt a méltóságot, másrészt pedig a jó hírnevet is (diritto alla 

reputazione), ez utóbbi megsértése esetén valósul meg a rágalmazás. 

Az olasz jogban a méltóság védelmének egy különleges fajtája is megjelenik, az 

általánosan elismert emberi méltóság, mint alapvető jog mellett, amelyet az ún. kultu-

rális méltóság kifejezéssel illetnek. Ennek lényege, hogy az állam tulajdonában álló 

műalkotások kereskedelmi célú felhasználása – értve ez alatt kifejezetten a műalkotá-

sok reklámozási célú felhasználását – megköveteli a felhasználás megfelelőségét, 

vagyis azt, hogy tiszteletben tartsák a művet övező kulturális méltóságot.1655 

 

3.3. Magánélet védelme 

A privacy védelme nem jelenik meg kifejezetten sem az alkotmányban, sem a Codice 

Civile-ben. Az 1950-es évektől az 1970-es évek első feléig meglehetősen ellentmondá-

sos volt a bírósági gyakorlat a magánélethez való jog elismerése – és létezése – tárgyá-

ban, mert míg az alsóbb fokú bíróságok elismerték azt, addig a fellebbviteli bíróságok 

nem.1656 A fordulat 1973-ban érkezett el, amikor a Semmítőszék (Corte di Cassazione) 

és az Alkotmánybíróság (Corte Costituzionale)1657 kifejezetten elismerte a magánélet-

hez való jog védelmét, annak hangsúlyozásával, hogy a magánélethez való jog, mint 

általános jogosultság erőteljesen és szigorúan védi a személyes és privát szférát akkor, 

ha a közérdek nem indokolja ennek korlátozását.1658 

Néhány évvel ezelőtt nagy felháborodást keltett az az eset, amikor a Google Videók 

közé feltöltésre került egy olyan videó, ahol egy olasz autista fiút zaklatnak és bántal-

maznak az osztálytársai. Az eset más oldalról azért volt érzékeny, mert a bírósági dön-

tés alapján a Google három vezetőjét ítélte el a bíróság az olasz adatvédelmi szabá-

lyok1659 megsértése miatt. Az ítéletet1660 komoly megosztottság fogadta: egyrészt sokan 

veszélyeztetve látták az internet szabadságát, mások viszont üdvözölték a döntést, mert 

 
1654  Kakkar – Pinzoni, 2007. 
1655  Il David testimonial di un fucile, il fotomontaggio scatena la polemica. https://firenze.repubb-

lica.it/cronaca/2014/03/07/news/il_david_testimonial_di_un_fucile_fotomontaggio_sca-

tena_la_polemica-80475411/ (2020. 05. 21.). 
1656  Elhíresült ügy volt például a Caruso-eset (Tribunale Ordinario di Roma 14 settembre 1953, Foro it., 

1954, I, 115.) ahol a híres operaénekes halála után, az örökösei kérték biztosítani elhunyt édesapjuk 

privát szféráját és a bíróság – az addigi gyakorlattal ellentétben – a javukra döntött, majd a Semmí-

tőszék (Corte di Cassazione) megváltoztatta az ítéletet, arra hivatkozással, hogy „a magánélet vé-

delmének puszta kívánalmát törvényi úton nem lehet biztosítani”. 
1657  [Corte Cost.], 1973, I, 354. 
1658  https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/italy.php#_ftn63 (2020. 06. 05.). 
1659  Az ítélet meghozatalakor még a 2003. évi adatvédelmi törvény korábbi időállapota volt hatályban. 
1660  Trib. Ordinario di Milano, 24 febbraio 2010, Sentenza n. 1972/2010. 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/03/07/news/il_david_testimonial_di_un_fucile_fotomontaggio_scatena_la_polemica-80475411/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/03/07/news/il_david_testimonial_di_un_fucile_fotomontaggio_scatena_la_polemica-80475411/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/03/07/news/il_david_testimonial_di_un_fucile_fotomontaggio_scatena_la_polemica-80475411/
https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/italy.php#_ftn63
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a magánélet és a személyiségi jogok tényleges védelmét látták benne.1661 Az eset hát-

tereként érdemes megemlíteni, hogy a – 2006-ban – feltöltött videót két hónap alatt 

több mint 5000-en nézték meg és ez lett az egyik legnézettebb videó a  Google „Vicces 

videók” kategóriájában, amihez számos komment is érkezett, néhányan pedig „nem 

megfelelő” tartalomként jelölték meg. Ezt követően az egyik felhasználó írt a Google-

nek, hogy a videót vegyék le, mert a tartalma kifogásolható, azonban a videót mindaddig 

nem távolították fel, amíg azt az olasz rendőrség nem kezdeményezte. Ezt követően – 

eredetileg – a Google négy vezetője ellen indítottak eljárást az olasz bíróság előtt a 

becsület csorbítása és az olasz adatvédelmi szabályok1662 megsértése miatt. A becsület 

csorbításának hivatkozási alapja az volt, hogy a Google jóváhagyta a jogsértő tartalom 

feltöltését és ezzel elősegítette a nagyobb érdeksérelem bekövetkezését. A bíróság 

azonban a keresetet ebben a részben elutasította és a becsület megsértése tárgyában 

nem állapította meg a felelősséget.1663  

Viszonylag sok olyan jogvita folyik az olasz bíróságok előtt, amelyekben – elsőd-

legesen – az ismert személyek, közszereplők magánélethez való jogának megsértéséről 

kell döntést hozni. Ezen jogvitáknak a leggyakrabban az a tárgya, hogy közszereplőkről 

engedély nélkül készítenek fényképeket és teszik közzé vagy az írott sajtóban, vagy 

pedig az online térben. Ezekben az esetekben a képmáshoz való jog megsértése mellett 

a magánélet megsértéséről is beszélhetünk, hiszen több esetben a jogsértést elszenve-

dett személyekről az otthonukban, privát szférájukban készítik a képeket.  

A magánélethez való jog kezdetben kizárólag egy adott személy magánéletének és ott-

honának védelmére terjedt ki, azonban az idő múlásával és a technológia fejlődésével ki-

bővítették a magánéletéhez, privát szférájához tartozó információk védelmére is, amelynek 

hatására az olasz jogrendszerben összefolyni látszik az adatvédelmi szabályokkal.1664 

 

3.4. Adatvédelem és titokvédelem 

Figyelemmel a technikai fejlődésre és az adatvédelem kiemelt fontosságára Olaszor-

szágban az utóbbi időben több adatvédelmi tárgyú jogszabályt is elfogadtak, amelyek 

kifejezetten az online térben történő védelmet hivatottak biztosítani.  

Olaszországban az Adatvédelmi Hatóság (Garante per la protezione dei dati perso-

nali)1665 1997 óta működik független hatóságként – ebben az évben lépett hatályba egy 

korábbi adatvédelmi törvény is –, amelynek célja a személyes adatok és az alapvető 

 
1661  Hampson, 2011: 477–478.  
1662  A hatályos szabályok szerint ugyanis ahhoz, hogy valakiről bizalmas adatokat tegyenek közzé, az 

érintett személy írásbeli hozzájárulása, illetve emellett az olasz Adatvédelmi Hatóság (Garante per 

la protezione dei dati personali) írásbeli jóváhagyása is szükséges. 
1663  Hampson, 2011: 479–480. 
1664  https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/italy.php#_ftn2 (2020. 06. 06.). 
1665  https://www.garanteprivacy.it/web/guest (2020. 05. 21.). 

https://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/2012/italy.php#_ftn2
https://www.garanteprivacy.it/web/guest
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szabadságjogok védelme. A hatóság alapvető feladatai közé tartozik az általános adat-

védelmi rendelet1666 (a továbbiakban: GDPR) és a – 2004. január 1. napja óta hatályban 

lévő, azóta többször módosított – olasz adatvédelmi törvény.  

Az Adatvédelmi Hatóság feladatai kiterjednek különösen a következőkre:1667 

• panaszkezelés, 

• véleményadás, 

• az adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, 

• jogszabály-előkészítés, 

• korlátozhatják vagy betilthatják az adatkezelést olyan szervezeteknél, amelyek-

nél jogszabályellenes magatartást észleltek, 

• éves jelentés készítése az adatkezelési tevékenységekről és azok felügyeletéről, 

• felhívja az állampolgárok figyelmét az adatvédelem és az adatkezelés fontosságára, 

• nyilvános konzultációk tartása. 

 

Ha összességében tekintünk az olasz médiára, akkor szembeötlő az a jellegzetesség, hogy 

a különböző médiaszolgáltatók és platformok között kiemelkedő szerepet tölt be a tele-

vízió, ami mellé társul az internethasználat, mint jelentős információforrás. A nyomtatott 

sajtó tehát háttérbe szorulni látszik a többi médiával szemben. 

A felejtéshez való jog szempontjából fontos annak kiemelése, hogy az olasz jog-

rendszerben nem találunk specifikus szabályt e jogra vonatkozóan, hanem mint a gya-

korlat alapján érvényesíthető joggal találkozunk. Elméleti szinten a felejtés jogának 

gyökerei – és a gyakorlatban is innen eredeztetik – a személyes szabadság, valamint a 

magánélet védelmének alapjaiban találhatóak meg.1668  

A titokvédelem szintén a gondolatközlés és véleménynyilvánítás szabadságának, mint 

Alkotmányban rögzített alapvető jognak a korlátjaként jelenik meg és magában foglalja 

az államtitkok, a hivatali titok, a nyomozási, hivatásbeli és üzleti titok kategóriáit.1669  

 

4. Közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

A Codice Civile-ben a közéleti szereplők személyiségi jogvédelmére sem találunk kü-

lön rendelkezést, hanem itt is elsődlegesen – a rágalmazás tényállásán keresztül – a 

büntetőjog oldaláról fogja meg a jogalkotó a védelem alapját. 

 
1666  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes szemé-

lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram-

lásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
1667  https://www.garanteprivacy.it/home_en/who_we_are (2020. 05. 21.). 
1668  D’Antonio – Pollicino, 2020: 164. 
1669  Mayer, 2019: 67.  

https://www.garanteprivacy.it/home_en/who_we_are
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A büntetőjogi megközelítés kapcsán szólni kell egyrészt az Codice Penale 290. sza-

kaszáról, amelynek rendelkezése alapján, ha a rágalmazást a Köztársaság, az alkotmá-

nyosságot biztosító intézmények, valamint a fegyveres erők ellen követik el, akkor ma-

gasabb mértékű vagyoni szankciót szabnak ki az elkövetőre, mint ha más személy a 

rágalmazás elszenvedője.  

Az olasz bírói gyakorlatban több példát is találhatunk olyan esetekre, amelyek a 

közéleti szereplők személyiségi jogvédelmének kérdéseit taglalják.1670 Ahogy fentebb 

már említettük, a közszereplők személyiségi jogvédelme – az online térben és azon 

kívül is – összekapcsolódik a képmáshoz való joguk, becsületük, jóhírnevük, valamint 

magánélethez való joguk megsértésével. Az olasz bírói gyakorlatban a legtöbb példát 

ezek közül a képmáshoz és a magánélethez, privát szférájukhoz való joguk megsérté-

sére találhatjuk. 

2019 tavaszán döntött az olasz bíróság1671 abban az ügyben, ahol a jogvita tárgyát 

egy híres színész képmáshoz és magánélethez való jogának megsértése képezte. A szí-

nész saját nyaralójában tartózkodott akkori barátnője és néhány barátja társaságában, 

amiről egy paparazzo számos fotót készített, amelyek megjelentek egy bulvármagazin-

ban. Az elsőfokú bíróság helyt adott a felperes színész keresetének és hangsúlyozta, 

hogy a cselekmény a színész privát szférájába való komoly beavatkozásnak tekintendő, 

amelynek korlátozását nem indokolja a sajtószabadság intézménye, mert a fotókon 

megörökített pillanatok nem kapcsolódnak össze a színész munkásságával, hanem egy-

értelműen privát szférájában örökítik őt meg.1672  

 

5. A jogsérelmekért való felelősségi kérdések 

A közösségi médiában gyakorta előforduló problémát jelent a képmás védelmének meg-

sértése – mind a fent ismertetett személyiségi jogi alapon, mind pedig a szerzői jog olda-

láról. Sok esetben önmagában már egy fotó kiposztolása a közösségi médiába, sértheti 

mások személyiségi és/vagy szerzői jogait. Az olasz gyakorlat azt mutatja, hogy a képek 

online közzétételekor számos nehézséggel kell szembenézni, hiszen az ezért közvetlenül 

felelős személyek felelősségre vonása problémás, különösen amiatt, mert nehéz a jog-

sértő személyek azonosítása. Az olasz ítélkezési gyakorlat emiatt abba az irányba kezdett 

elmozdulni,1673 hogy magának a weboldalnak az üzemeltetőjét és az internetszolgáltatót 

tekinti felelősségre vonható személynek, azon az alapon, hogy az adott weboldal biztosí-

 
1670  Például: Case of Craxi (No. 2) V. Italy (Application No. 25337/94); Court of Cassation No. 1875. of 

2019; Court of First Instance of Milan, decision on 11 July 2013; Court of First Instance of Rome, 

decision No 16694/2008; Court of First Instance of Venice, decision No 5761/2007; Tribunale Ordi-

nario di Roma 14 settembre 1953, Foro it., 1954, I, 115. 
1671  Court of Cassation No. 1875. of 2019. 
1672  Mayer, 2019: 76. 
1673  Grazioli, 2017. 
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tott lehetőséget arra, hogy a jogsértő tartalmat azon megjeleníthessék. Az internetszol-

gáltatók azonban mentesülni tudnak a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy nem tudtak a 

kép illegális voltáról, ugyanakkor ilyen esetben haladéktalanul blokkolniuk kell a jog-

sértő kép elérését, vagy azt el kell távolítani. Ettől függetlenül azonban látni kell, hogy 

az internetszolgáltatót nem köti általános ellenőrzési kötelezettség a feltöltött tartalmak 

jogszerűségének tárgyában.1674  

A közelmúltban lépett hatályba az a törvény, amely a kiskorúak számítógépes zak-

latás elleni (cyberbullying) védelme céljából hozott létre egy rendőrségi figyelmeztető 

rendszert.1675 A jogszabály megszületésének szomorú apropóját az adta, hogy Olaszor-

szágban igen magas volt az öngyilkos fiatalok száma, akik a cyberbullying áldozatai 

lettek.1676 A közösségi média (korlátlan) használata különösen azon kiskorúak esetén 

hordoz magában veszélyeket, akik örökbefogadás útján kerültek be családokba.1677 

 

6. A jogérvényesítés eljárási kérdései, intézményei és útjai 

A jogérvényesítés eljárási kérdéseit egyrészt a polgári eljárásról1678 és a büntető eljárás-

ról1679 szóló törvényekben kell keresnünk. Általánosságban elmondható, hogy a rendes 

bírósági rendszer két részre oszlik: a büntetőbíróságokra és a polgári bíróságokra.1680 

Általánosságban megállapítható, hogy a jogi környezetben nincs különösebb kü-

lönbségtétel aközött, hogy a személyiségi jog megsértése az írott sajtóban, a televízió-

ban, internetes hírportálon, blogon, vagy a közösségi médiában történik. Az olasz jog-

rendszer a jogsértést elszenvedőnek alapvetően két lehetőséget nyújt. Egyrészt fellép-

het a jogsértés ellen a polgári jog, másrészt pedig a büntetőjog eszközeivel.1681 Polgári 

per megindítása esetén – hasonlóan a magyar eszköztárhoz – a vagyoni kártérítés mel-

lett erkölcsi jellegű, elégtételadó szankciókat lehet alkalmazni, így jogkövetkezmény-

ként kérni lehet: 

• a jogsértő dolog (a gyakorlatban legtöbbször jogsértő kép, fotó) felhasználásának 

megszüntetését, 

• a jogsértéshez felhasznált anyag, dolog lefoglalását, vagy 

• a jogsértő másolatok, negatívok vagy egyéb anyagok megsemmisítését.1682 

 
1674  Article 17 of Legislative Decree 70/2003. 
1675  LEGGE 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo. – Law No. 71 of 29 May 2017, ‘Provision to protect minors and 

to prevent and combat cyberbullying acts’. 
1676  https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a53d766e-5060-4ffc-996f-b0225910a605 (2020. 05. 30.). 
1677  Aroldi – Vittadini, 2017.  
1678  Codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940). 
1679  Codice di Procedura Penale (Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447). 
1680  https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-it-maximizeMS_EJN-en.do?member=1 (2020. 05. 27.). 
1681  Mayer, 2019: 71. 
1682  Grazioli, 2017. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a53d766e-5060-4ffc-996f-b0225910a605
https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-it-maximizeMS_EJN-en.do?member=1
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Az olasz szabályozás alapján is lényeges annak kimondása, hogy a személyiségi 

jogokkal kapcsolatos igényeket személyesen lehet érvényesíteni.1683 

Utal arra a szakirodalom, hogy mind a polgári mind pedig a büntető igényérvényesí-

tésnek megvannak a maga előnyei. Így, míg például a büntetőeljárás első ránézésre ke-

csegtetőbbnek tűnik, mert könnyebb a jogsérelmet elszenvedett személynek a bizonyítás, 

addig a büntetőügyekben gyakoribb, hogy nagyon hosszú idő telik el, amíg a tényleges 

tárgyalás elkezdődik. Elviekben adott a lehetőség, hogy a büntetőeljárásban a kártérítés 

mértékéről is döntsön a bíróság, ugyanakkor a gyakorlatban ez ritkán fordul elő, és sokkal 

gyakoribb az, hogy a büntetőbíró ezt a kérdést polgári per keretei közé utalja.1684 

 

Összegzés 

A fentiek alapján megállapítható, hogy Olaszországban is megfigyelhető az általános 

tendencia: a közösségi média egyre komolyabb térnyerése, a személyiségi jogok ha-

gyományos dimenziójának szélesedése és értelmezésük, érvényesítésük újragondolása. 

Olaszországban nem találunk kifejezetten az internetre és a közösségi médiára vonat-

kozó összefogó, kizárólag ezt a területet érintő jogforrást, ugyanakkor mégsem érzünk 

emiatt hiányérzetet. Mindennek oka pedig, hogy bár a vonatkozó olasz szabályrendszer 

meglehetősen mozaikszerű, azonban a komoly alapjogi, alkotmányjogi védelem kellő 

jogszabályi garanciát tud biztosítani a személyiségi jogok védelmére.  

Láthattuk, hogy a magánjog szabályai ehhez az alapjogi védelemhez képest kiegé-

szítőként szolgálnak és csak bizonyos személyiségi jogok – az élethez és testi épséghez 

való jog, a névviseléshez való jog és a képmáshoz való jog – védelme került kifejezet-

ten nevesítésre a Codice Civile-ben.  

Fontos kiegészítője a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek az olasz ítélkezési 

gyakorlat is, különösen az olyan személyiségi jogok körében, amelyeket a Codice Ci-

vile nem helyez védelem alá, így például kifejezetten a privacy védelme körében. 

Szintén megfigyelhető az a tendenciózus jogfejlődés is, amely az adatvédelem körét 

érinti, hiszen Olaszországban az utóbbi időben több olyan adatvédelmi tárgyú jogsza-

bályt is elfogadtak, amelyek az online térben történő visszaélések, jogsértések kezelé-

sére hivatottak.  

Összegzésképpen megállapítható, hogy az olasz személyiségvédelmi rendszer több 

közjogi és magánjogi jogszabály együttműködéséből és kölcsönös kapcsolatából fel-

épített, koherens szabályrendszer, amely nagyban támaszkodik az ítélkezési gyakorlat 

tanulságaira.  

 

 
1683  Lupoi, 2018: 186. 
1684  Mayer, 2019: 72. 
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Bevezetés 

Az ember mindig is társas lény volt, aminek köszönhetően állandó igénye van arra, 

hogy a környezetével szociális interakcióba kerüljön. A kapcsolatteremtés formái az 

idők folyamán a technikai forradalom hatására rohamosan változtak. A telekommuni-

kációs eszközök megjelenése, mint a telefon, a rádió vagy a televízió, mind-mind esz-

közül szolgáltak annak a fogalomnak a kialakulásához, hogy közösségi média. Ma már 

az internetalapú digitális társadalom korában a közösségi média színtere jelentősen ki-

bővült, aminek köszönhetően a jelentősége is átalakult. Nem csupán a szociális inter-

akció egyik kiemelt tere lett, hanem számos más társadalmi folyamat eszközévé vált. 

A marketing és média iparágakat befolyásoló egyik legjelentősebb tényezőjévé vált az 

online alkalmazások bevonása, ami nemcsak a felhasználókra lehet hatással, hanem a 

vállalatokra is. 

A közösségi média fogalmának meghatározása összetett.1685 Kaplan és Haenlein 

közös tanulmányában arra világít rá, hogy a közösségi média internetalapú alkalmazá-

sok összességét jelenti, amelyek a web 2.0 platformon biztosítják a felhasználói tartal-

mak létrehozását, valamint azok cseréjét.1686  

A közösségi média tehát népszerű módja lett az online rendszerek összefoglaló le-

írására, amely lehetővé teszi a felhasználók által létrehozott tartalom (UGC) előállítá-

sát, tárolását és terjesztését, megalkotva ezzel egy olyan virtuális teret, ahol a felhasz-

nálói csoportok szinkron és aszinkron interakciók során össze tudnak kapcsolódni.1687 

A felhasználhatóság szempontjából azonban különböző részeit különíthetjük el a kö-

zösségi médiának. Az egyik részét képezik a magánfelhasználók közötti interakciók, 

 
*  Csák Csilla: dékán, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai 

Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajogi Tanszék. 
**  Kriston Edit: tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civi-

lisztikai Tudományok Intézete, Polgári Jogi Intézeti Tanszék. 
1685  Lásd ehhez részletesen: Lipschultz, 2018: 11–16. 
1686  Kaplan – Haenlein, 2010: 61–62. 
1687  Chen, 2013: 74–75. 
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amelyek üzleti cél nélkül, elsősorban a személyes, de digitális módon megvalósuló kap-

csolattartást teszik lehetővé. Ezt szolgálják azok a felületek, melyek a családtagok, ba-

ráti körök, ismerősök közötti kapcsolatteremtést biztosítják. A másik elkülönített rész 

az üzleti célú, elsősorban marketingstratégiai jelentőséggel bíró felhasználás, amely 

során a vállalkozások akarnak eljutni a társadalom egészéhez, kihasználva a technika 

által nyújtotta lehetőségeket. A közösségi média legfontosabb részét azonban a közös-

ségi véleményformálás képezi, hiszen bármely interakciós formáról van szó (akár a ma-

gánfelhasználás, akár az üzleti célú felhasználás), a legfontosabb a véleményalkotásra 

történő ráhatás. Ennek folyományaként nem elhanyagolható a közösségi média politi-

kai jelentősége sem, hiszen alternatív csatornákat kínál az intézményi politikai szerep-

lők kommunikációjára. A közösségi médiát egyre inkább olyan helynek tekintik, 

amelyben kialakul a közvélemény, és ahol a közvéleménybe való beavatkozás az in-

tézmények és az egyének növekvő köre révén lehetséges.1688 

A közösségimédia-platformok alkalmazása a digitális korban már alapvetőnek bi-

zonyul, így világszerte jelen van. A tanulmány célja Svájc közösségimédia-szabályo-

zásának elméleti, illetve gyakorlati bemutatása, amelyben elsősorban a jogalkotás ered-

ményeire, valamint sajátos megoldási lehetőségeire fókuszálunk. Ha számszerűsíteni 

kívánjuk Svájcban a közösségi média jelentőségét, akkor az alábbi statisztikai adatok-

kal szembesülhetünk: 

A svájci állampolgárok 47%-a aktív résztvevője az online közösségi médiának, jelen-

tős részük magánfelhasználási céllal, 22% pedig professzionális szinten használja és ke-

zeli az online hálózatokat. A svájci vállalatok, hatóságok és szervezetek kétharmada aktív 

közösségimédia-jelenléttel rendelkezik, ennek megfelelően csak 34%-ot tesz ki azon jogi 

személyek köre, akik nincsenek jelen a közösségi platformokon.1689 A közösségi média 

és a közösségi hálózatok többsége nyitott, interaktív és részvételi platformokat foglal ma-

gában, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a kommunikációt, valamint a kap-

csolatok kiépítését és fenntartását. Ezenkívül a közösségi hálózatok felhasználói meg-

oszthatják az információkat és a tartalmakat harmadik személyekről, valamint saját ma-

guk által vagy másokkal együttműködve készíthetnek tartalmat, és kevés ráfordítással 

elérhetővé tehetik azt más felhasználók számára is. Svájcban több mint egymillió ember 

készíti és osztja meg saját tartalmát az interneten, a fényképek és videók feltöltése külö-

nösen népszerű.1690 

A közösségi média különféle formái folyamatosan bővülnek, amelyek – az operátorok 

által létrehozott megfelelő platformarchitektúrától és a más platformokkal való háló-

zatépítési lehetőségektől függően – a platform különböző felhasználási, interakciós és 

társalkotói lehetőségeit nyithatják meg.1691 

 
1688  Chen, 2013: 75. 
1689  Nemzeti jelentés, 2011: 7. 
1690  Nemzeti jelentés, 2011: 7. 
1691  Nemzeti jelentés, 2011: 7–8. 
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1. A személyt megillető alapvető jogok és a személyiségi jogok megsértésének 

szabályozása Svájcban 

A személyiségi jogok szabályozása Svájcban komplex rendszert alkot. A jogalkotó al-

kotmányos szinten1692 rögzíti és nevesíti azokat az alapvető jogosultságokat, amelyek 

szorosan összefüggnek a polgári jog körébe tartozó és nevesített személyiségi jogokkal, 

ugyanakkor konkrétan és zárt körű felsorolás útján nem nevesíti azokat. Ezzel az alkot-

mányjogi szabályozással a jogakotó azt kívánja érzékeltetni, hogy a személyiségi jogok 

területén is értékelést nyert jogosultságok körét tágan értelmezi és csupán generális 

szinten rendezi az esetleges jogvitákat.1693 Az általános szabályozás azonban a Svájci 

Polgári Törvénykönyvben (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, a továbbiakban: ZGB) 

már megjelenik, hiszen a törvény részletesen leírja, hogy milyen következményei le-

hetnek a személyiségi jogsértéseknek, külön kiemelve a sajtóorgánumok által közzétett 

hírek, információk jogsértő jellegét és a helyreigazítás lehetőségeit. Emellett a komplex 

jogszabályi környezethez tartoznak a tárgyspecifikus jogszabályok, így a szövetségi 

rádiózásról és telekommunikációról szóló törvény (Bundesgesetz über Radio und 

 
1692  Svájc Szövetségi Alkotmánya (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, a továb-

biakban: BV). 
1693  A teljesség igénye nélkül említünk itt néhány esetet, melyben konkrét személyiségi jogsértést vizs-

gált a bíróság. A gyakorlatban megjelentek tehát a hazánkban is klasszikusnak számító olyan jogo-

sultságok megsértésének a vizsgálata, mint a jó hírnév és becsület védelme – lásd ehhez részletesen 

BGE 141 III 513., BGE 138 III 641. – vagy akár a képmáshoz való jog – BGE 127 III 481. Szintén 

megtalálható még a privacy és a magánélet megítélése. A svájci joggyakorlatban sok esetben talál-

kozunk a személy megfigyelésének kérdésével, amiről megosztott a bíróság álláspontja. A magán-

jellegű megfigyeléseket – szemben a hatóság által végzett, elsősorban a büntetőeljáráshoz szorosan 

kapcsolódó nyomon követésektől – több esetben is személyiségi jogot sértő magatartásnak minősítette 

a bíróság, mert túlzó mértékű beavatkozást valósított meg az egyén magánéletébe. Példaként említhe-

tők a házasságtörő fél magánnyomozó általi megfigyelése vagy a társasházakba, lakóközösségbe fel-

szerelt kamerák alkalmazása során felmerülő jogsértések. – BGE 136 III 410. és BGE 142 III 263. 

Szintén klasszikusnak számít a médiumokban megjelenő állítások, ábrázolások, véleményformálások 

személyiségi jogsértő jellege és a hozzákapcsolódó materiális és immateriális károk megjelenése – 

BGE 143 III 297., BGE 127 III 481. Sajátos azonban az az eset, amikor az állítások és véleményfor-

málások nem a sajtóorgánumok termékei. Az egyik ilyen esetben a felperes közös háztartásban élt az 

alperessel a svájci hegyekben és saját ingatlanukon családi gazdaságot működtettek. Az alperes azon-

ban írt egy regényt, mely kiadásra is került, a regény egyik karakterét azonban a felperesről mintázta 

és a felperes állítása szerint jogsértően ábrázolta. Ebben az esetben az ábrázolás módját tekintette jog-

sértőnek a bíróság és bár nem médiafelületen történt a jogsértés, megállapította a személyiségi jog 

sérelmét. – BGE 135 III 145. 

Személyiségi jogként értékeli még a svájci joggyakorlat az ún. identitáshoz való jogot. Ezen szemé-

lyiségi jog elsősorban a származás megismeréséhez fűződő jogot bővíti ki és olyan esetekben talál-

kozunk vele, amikor akár az anyakönyvben szereplő szülő, akár más jogalany visszaélésszerűen 

akadályozza a vérségi alapú családi kapcsolatok feltárását vagy helyreállítását (például, hogy az 

anyakönyvben szereplő férfi visszaélésszerűen nem járul hozzá az apasága megdöntéséhez stb.). Itt 

azonban már megosztott a joggyakorlat, ami igyekszik igazodni a strasbourgi Emberi Jogok Európai 

Bírósága gyakorlatához. – Lásd például BGE 144 III 1., BGE 134 III 241. 
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Fernsehen, a továbbiakban: RTVG), amely szintén foglalkozik a média által okozott 

jogsérelmekkel, a legnagyobb jelentősége azonban a szövetségi adatvédelmi törvény-

nek (Bundesgesetz über den Datenschutz, a továbbiakban: DSG) van, mely részletesen 

kitér az adatkezelés és a személyiségi jogok megsértése közötti kapcsolatra. A tanul-

mány jelen fejezetében az Alkotmány, illetve a ZGB, valamint az RTVG vonatkozó 

szakaszai kerülnek ismertetésre, majd külön fejezetben térünk ki az adatvédelmi sza-

bályozás sajátosságaira és a személyiségi jogokkal való összefüggésekre, végül röviden 

ismertetjük a gyermekek helyzetét a közösségi média szabályozása kapcsán. 

A BV általános jelleggel rögzíti, hogy az emberi méltóságot tisztelni és védeni 

kell.1694 A hozzáfűzött jogalkotói magyarázat szerint az emberi méltóság az egyéneket 

megillető személyes szabadsággal függ össze és ezen alapjog biztosítja a könyörtelen, 

embertelen bánásmód elleni fellépést az állam számára. Az emberi méltóság tekinthető 

a többi alapvető jog kiindulópontjának, ugyanakkor közvetlen alkalmazására nincs le-

hetőség. Egyfajta szubszidiárius elemnek tekinti a svájci jogalkotó, mely akkor kerül-

het igazán előtérbe, ha más alkotmányos jog nem alkalmazható az adott helyzetben.1695 

Ilyen eset a szakirodalomban a fogvatartottak helyzete, a kiadatás és kitoloncolás, il-

letve az orvostudományi kutatások esetköre.1696 Ez utóbbi kapcsán kiemelt jelentősége 

van a BV azon szakaszának, mely az élet védelmét rögzíti. Az élethez való jogot azon-

ban összeköti az egyének személyes szabadságával, amelybe beleérti mind a testi, mind 

a szellemi integritását az adott személyeknek.1697 

A BV 13. §-a deklarálja a családi és magánélet védelmét, összekapcsolva a privacy 

biztosításával.1698 A közösségi média szempontjából kiemelt jelentőségű a BV 16. §-a, 

ami garantálja a véleménynyilvánítás és az információ áramlásának szabadságát. Min-

denkinek joga van véleményt formálni, valamint arra, hogy azt kinyilváníthassa vagy 

közzétegye.1699 Az alapjog garantálásának azonban vannak jogi és egyéb akadályai. 

Egyfelől gondot jelent a közösségi hálózatok, médiafelületek üzemeltetői által a fel-

használási feltételekben meghatározott magatartásszabályok és általános tartalmi ti-

lalmak meghatározása. A világszerte elérhető szociális hálózatok gyakran úgy alakítják 

ki a tartalom-ellenőrzésüket, hogy az illegális tartalom tekintetében azok összhangban 

álljanak a legtöbb ország jogrendszerével. Az ellenőrzési módszerek ugyanakkor tech-

nikai hátterüknél fogva eltérőek. Ilyen lehet például, amikor a felhasználó jelzi a tarta-

lommal kapcsolatos aggályait, a hálózat kezelője pedig ellenőrzi és szükség esetén törli 

 
1694  BV 7. §. 
1695  Lásd ehhez részletesen: Megjegyzések a Svájci Szövetségi Alkotmányhoz. 
1696  Kley, 2008: 271. 
1697  BV 10. §. 
1698  Mindenkinek joga van a privacy biztosításához, a családi élete, magánélete valamint az otthona tisz-

teletben tartásához, beleértve a levelezését és a telekommunikációs folyamatait. – BV 13. §. 
1699  BV 16. §. A véleménynyilvánítás szabadságának tartalma a jelenleg hatályos alkotmány gyakorlati 

értelmezésében meglehetősen tágan kerül meghatározásra. – Höchli, 2010: 77. 
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a jogsértő tartalmat. Mivel azonban a felhasználó által értékelt körülmények azok, amik 

az adott tartalmat ártalmasnak minősíthetik, előfordulhat, hogy ilyen esetekben a véle-

ménynyilvánítás szabadsága sérül szükségtelenül.1700 Ez főként akkor jelenthet problé-

mát, amikor a közzétett és megosztott tartalom nem illegális és társadalmilag sem ká-

ros.1701 A svájci jogi környezet oldaláról szintén korlátként jelentkeznek a személyiségi 

jogok védelmének biztosítékai, a vállalatok (és legfőképpen a médiaszolgáltatók) kö-

zötti versenykorlátozások megakadályozása, valamint az egyéb állami beavatkozások. 

A BV ugyanis rögzíti, hogy bár az alapvető jogoknak a lényege sérthetetlen, az állam-

nak jogszabályok útján joga van korlátozni azokat. A korlátozás azonban csak közér-

dekből vagy más személyek alapvető jogainak védelme érdekében lehet indokolt, vala-

mint arányosnak kell lennie, sőt a jelentősebb korlátozások csak szövetségi szinten ke-

rülhetnek eldöntésre.1702 

A ZGB 28. paragrafusa szerint bárkinek, akinek személyiségi jogát jogellenesen 

megsértették, megfelelő jogi védelmet kérhet a bíróságtól a jogsértő ellen. A személyi-

ségi jog sérelmének megállapításához tehát jelen esetben a jogsértő magatartást, vala-

mint annak jogellenességét szükséges bizonyítani, így ez a jogi megoldás objektív 

alapú megítélést tesz lehetővé. A magatartás jogellenessége – hasonlóan a magyar fe-

lelősségi szabályokhoz – főszabályként jelentkezik, így a szakasz második bekezdésé-

ben éppen azokat az eseteket rögzíti a jogalkotó, amelyek kivételt jelentenek a jogelle-

nesség alól. Ennek következtében nem minősül jogellenesnek az a magatartás, amelybe 

a sértett beleegyezik, továbbá amelyet a jogszabály jogszerűnek minősít, valamint, ha 

nyomós magánérdekből vagy közérdekből történt a jogsértés.1703 A jogsértés szankció-

rendszere is hasonló szerkezetű, mint a magyar szabályozás. Amennyiben ugyanis a 

személyiségi jog megsértése megállapításra kerül, akkor a sérelmet szenvedett fél az 

alábbiakat kérheti a bíróságtól: 

• tiltsa el a jogsértőt a jogsértő magatartás folytatásától, 

• rendelje el a fennálló jogsértés megszüntetését, 

• állapítsa meg a jogsértés jogellenességét, ha a jogsértő továbbra is jogsértő ma-

gatartást tanúsít. 

Ezt meghaladóan kérheti, hogy a jogerős ítéletet harmadik személy részére is küldje 

meg a bíróság tájékoztatás céljából, illetve, hogy tegye közzé azt. Végül pedig a jogsér-

téssel előállott károk tekintetében kártérítést1704, illetve, ha jogsértés következtében a jog-

sértőnek haszna származott, akkor ezen haszonnak az átengedését is kérheti. Ez utóbbiak 

 
1700  Példaként említhető egy a gyermekét szoptató anya képének a közzététele, ami akár közerkölcsöt 

sértő, túlzóan pedig pornográf tartalomnak is titulálható. 
1701  Nemzeti jelentés, 2011: 17–18. 
1702  BV 36. §. 
1703  ZGB 28. § (2) bekezdés. 
1704  A kártérítés megállapításának részleteihez lásd: Matthäus, 2008: 137–158. 
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rendezésére azonban nem tartalmaz speciális szabályozást a ZGB, hanem a megbízás 

nélküli ügyvitel szabályai szerint rendeli megállapítani és elszámolni azokat.1705 

Külön kiemeli a ZGB azt az esetet, ha az adott személy jogainak megsértése erő-

szak, fenyegetés vagy zaklatás útján valósul meg. Ekkor a sérelmet szenvedett fél azt is 

kérheti a bíróságtól, hogy kötelezze a jogsértő felet a sértettől való távolságtartásra, 

vagy hogy bizonyos utcákra, terekre vagy körzetekre ne léphessen be, illetve, hogy 

tartózkodjon a sérelmet szenvedett féllel szembeni bármely kommunikációtól, bele-

értve a telefon, levél vagy elektronikus kommunikáció bármely formáját. Amennyiben 

a sérelmet szenvedett fél és a jogsértő egy háztartásban élnek, a bíróság a sértett kérel-

mére kötelezheti a jogsértőt a lakás elhagyására is. Ilyen esetekben viszont, ha a körül-

mények indokolják, a lakásban bennmaradó sértett kártalanítani köteles a távozó jog-

sértőt a lakás kizárólagos használatáért.1706 

A médiaszabályozás területén a személyiségi jogok kapcsán speciális rendelkezé-

sekkel találkozunk az RTVG-ben. A törvény elsősorban a rádió- és televízió szolgálta-

tók tevékenységére irányadó, mivel azonban a közösségi média tágabb fogalmi értel-

mezésébe ezek a szolgáltatók is beletartoznak, ezért fontosnak tartjuk a vonatkozó ren-

delkezések bemutatását. A BV 93. § szerint a rádiózás, televíziózás, valamint az infor-

mációmegosztás egyéb formáinak szabadsága garantált Svájcban, beleértve a közös-

ségi média minden formáját. A médiumok megfelelő szabályozásáért a Szövetség felel, 

figyelembe kell venni azonban a helyi jellegzetességeket és a kantonok igényeit. A mé-

dia számára az alkotmány közreműködési kötelezettséget ír elő az oktatásban, illetve a 

szórakoztatásban is biztosítania kell a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét.1707 Ép-

pen ezért a műsorszolgáltatásban is szabadságot élveznek a médiumok, ugyanakkor az 

RTVG alapelvi szinten rögzíti, hogy gondoskodniuk kell arról, hogy széles műsorpa-

lettával változatossá és vélemények megjelenésének szabad terévé tegyék azt (változa-

tossági kötelezettség).1708 A programszolgáltatás minimumkövetelményeire vonatkozó 

rendelkezések között található, hogy minden rádió- vagy televízióműsornak tisztelet-

ben kell tartania az alapvető jogokat, különösen az emberi méltóságot. A programok 

nem lehetnek diszkriminatívak, nem közvetíthetnek faji gyűlöletet és nem sérthetnek 

közerkölcsöt. A tényeket és eseményeket úgy kell ábrázolniuk, hogy a személyek meg-

felelően alakíthassák ki azok alapján a saját véleményüket, vagyis ne legyenek megté-

vesztőek, félrevezetőek és hamisak. A közölt tények ezt meghaladóan nem veszélyez-

tethetik a Szövetség vagy a kantonok belső és külső biztonságát, az ország alkotmányos 

rendjét vagy Svájc nemzetközi jog szerinti kötelezettségének betartását.1709 

 
1705  ZGB 28a. §. 
1706  ZGB 28b. §. 
1707  BV 17. § és 93. §. 
1708  RTVG 4. § (4) bekezdés. 
1709  RTVG 4. § (1)–(3) bekezdés. 
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A ZGB szabályai között rendezi a jogalkotó a médiumok által okozott jogsérel-

mekre vonatkozó normaanyagot. A médium fogalma1710 azonban az utóbbi évek-évti-

zedek változásai nyomán széles körben értelmezendő, ugyanis a korábbi nyomtatott és 

elektronikus sajtón kívül már a közösségi médiában megjelenő hírfolyamokra is kiter-

jed. Ez azért is fontos, mert a különböző személyiségi jogok, leginkább a jó hírnév, 

becsület megsértése a véleménynyilvánítás szabadságával való kollízió által áll elő leg-

gyakrabban. A közösségi média pedig arra is kiváló lehetőséget biztosít, hogy a tény-

leges sajtóelemeken kívül a magánszemélyek is közzétegyék hírértékű ismereteiket 

egy-egy blog vagy vlog formájában, vagy akár a közösségi oldalak zárt vagy nyílt cso-

portjain keresztül. Éppen ezért volt szükséges, hogy a média fogalma kiterjesztő értel-

mezést nyerjen, ugyanakkor felhívják rá a figyelmet, hogy az említett magánjellegű 

közzétételek (blog, vlog) még nem sorolhatóak ide.1711 

A Svájcban használt terminológia a jogsértéssel szembeni fellépés lehetőségére az 

ellenvélemény, vagy válaszadáshoz való jog (Recht auf Gegendarstellung), ami a ma-

gyar szabályozásban a sajtóhelyreigazítással rokon jogintézmény. A szabályozás sze-

rint mindenkinek, akinek személyiségi jogait a periodikusan megjelenő médiában, kü-

lönösen a sajtóban, rádióban vagy televízióban megsértették, ellenvélemény megtéte-

lére van joga. Az ellenvéleménynek rövidnek, tömörnek kell lennie és a jogsértő té-

nyekre kell fókuszálnia. A sérelmet szenvedett fél a tudomásszerzéstől számított 20 

napon belül, de legkésőbb a közzétételtől számított 3 hónapon belül küldheti meg a 

válaszát a médiatársaságnak. Amennyiben a társaság úgy dönt, hogy a sérelmet szen-

vedett fél ellenvéleménye megalapozott, a lehető leghamarabb közzé kell tennie azt és 

a közzététel idejéről és módjáról szintén haladéktalanul köteles értesíteni a sérelmet 

szenvedett felet. Főszabály szerint az ellenvélemény tartalmán és szövegén a médiatár-

saság nem változtathat, kivéve annak magyarázatát, hogy a jogsértést előidéző tények-

hez miért ragaszkodik vagy, hogy azt milyen forrásból szerezte. A válasz közzététele 

ingyenes. Ha a médiavállalat megtagadja az ellenvélemény közzétételét vagy akadá-

lyozza azt, illetve elmulasztja megfelelő módon közzétenni, akkor a sérelmet szenve-

dett fél bírósághoz fordulhat.1712 

A bírósági eljárásra azonban már a svájci szövetségi polgári eljárási törvény (Schwe-

izerische Zivilprozessordnung, a továbbiakban: ZPO) vonatkozik. Ez alapján kétféle 

eljárás jöhet szóba. Amennyiben a jogsértésnek anyagi következményei (kártérítés, 

kártalanítás stb.) is vannak, ami vagyonjogi elemet kapcsol a perhez, akkor főszabály 

szerint az általános peres eljárásrend az irányadó. Amennyiben azonban a vagyonjogi 

igényt is magában foglaló perben az igény nem haladja meg a 30 000 frankot, akkor 

 
1710  A bíróság vonatkozó döntése szerint médiumnak számít minden olyan eszköz, mely a hagyomá-

nyos sajtóhoz hasonlóan terjeszti az információkat, függetlenül annak technikai hátterétől. – BGE 

113 II 369. 
1711  Nemzeti jelentés, 2011: 36. 
1712  ZGB 28g–28l. §. 
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egyszerűsített eljárás (Vereinfachtes Verfahren) alkalmazandó.1713 A (2) bekezdésben 

található, hogy összeghatártól függetlenül egyszerűsített eljárásban bírálandóak el az 

erőszakkal, fenyegetéssel vagy zaklatással megvalósuló, ZGB 28b. §-ban található sze-

mélyiségi jogsértésekkel kapcsolatos perek, valamint a DSG-ben szereplő személyes 

adatokkal való visszaéléssel kapcsolatos jogviták. Az eljárás megindításához a félnek 

szóban, papíralapon vagy elektronikus úton kérelmet kell előterjesztenie, melynek tar-

talmaznia kell: 

• a jogsértő és a sérelmet szenvedett fél megjelölését, 

• az érvényesíteni kívánt jogot, 

• a jogsértés tényszerű bemutatását, 

• ha szükséges, a vitatott érték közlését, 

• a dátumot és az aláírást. 

Amennyiben a kereset nem tartalmaz indokolást, a bíróság az alperes részére kéz-

besíti azt és egyúttal a feleket tárgyalásra beidézi. Amennyiben a kereset megindokolt, 

akkor írásbeli válaszadásra hívja fel az alperes figyelmét, amelyre meghatározott ha-

táridőt szab. Az egyszerűsített eljárás célja, hogy a bíróság a rendelkezésre álló iratok 

alapján már az első tárgyaláson meghozza az érdemi döntést, ugyanakkor, ha az ügy 

bonyolultsága vagy egyéb körülmények indokolják, több tárgyalást is tarthat és további 

írásbeli anyagokat kérhet a felektől.1714 

A ZGB 28g. §-ban szereplő válaszadáshoz való jogosultság eljárási szabályai azon-

ban már egy másik eljárástípushoz tartoznak. Ezt az eljárást a ZPO Összefoglaló Eljá-

rásnak (Summarisches Verfahren) nevezi. Az eljárás megindításához nem keresetre, 

hanem kérelemre van szükség, amely benyújtható papíralapon vagy elektronikus úton, 

sürgős vagy halaszthatatlan esetben azonban szóban is előadható. Amennyiben a bíró-

ság a kérelmet kifogásolhatónak véli vagy nem találja megalapozottnak, lehetőséget 

biztosít az ellenérdekű félnek, hogy szóbeli vagy írásbeli észrevételeket tegyen ezzel 

kapcsolatban.1715 Főszabály szerint ebben az eljárásban csak okirati bizonyítékok nyújt-

hatóak be, de néhány esetben kivételt tesz a törvény. Ez alapján más típusú bizonyíték 

becsatolása akkor megengedett, ha: 

• az az eljárás lefolytatását lényegesen nem késlelteti 

• az eljárás körülményei megkövetelik azt 

• a bíróság a tényállást hivatalból állapítja meg.1716 

Főszabály szerint a bíróság ebben az eljárásban is eltekinthet a tárgyalás tartásától 

és kizárólag az iratok alapján dönthet, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik.1717 

 
1713  ZPO 243. §. 
1714  Lásd részletesen ZPO 243–247. §. 
1715  ZPO 252–253. §. 
1716  ZPO 254. §. 
1717  ZPO 256. § (1) bekezdés. 
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2. A szövetségi szintű adatvédelmi szabályozás Svájcban 

A személyekről megtudható információ mindig is értéket képviselt a társadalomban, je-

lentősége azonban a digitális technológiák terjedésével kiemelkedően megnőtt.1718 A BV 

13. szakaszában alkotmányos alapjogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a szemé-

lyes adataihoz, valamint, ha visszaélnek a személyes adataival, akkor a megfelelő vé-

delemhez. Az információáramlás szabadsága is deklarálásra kerül: mindenkinek joga 

van hozzáférni olyan információkhoz, adatokhoz, amelyek nyilvánosságra hozott, álta-

lános jellegű hozzáférést biztosító forrásból származnak és szabadon terjeszthetőek.1719 

Az információáramlás szabályozására szövetségi szinten kerülhet sor az alkotmány vo-

natkozó előírásai alapján, ugyanakkor nem kizárt, hogy a kantonok további részletes 

adatvédelmi szabályokat dolgozzanak ki, amelyeknek azonban összhangban kell állnia 

a szövetségi szintű szabályokkal, azaz nem lehetnek azokkal ellentétesek.1720 Az első 

adatvédelmi szabályozás kialakítására Svájcban 1971 és 1977 között került sor. A Szö-

vetségi Tanács 1984-ben nyújtotta be az első törvénytervezetet, amely már lefektetett 

néhány az adatvédelemmel kapcsolatos alapelvet, ugyanakkor a társadalom részéről 

aggályok merültek fel. A kritikák elsősorban a szabályanyag túlzott bürokratizmusát és 

bonyolultságát jelölték meg hibaként, aminek eredményeképpen a jogalkotó változta-

tásokra kényszerült.1721 

1993-ban lépett hatályba a ma is irányadó szövetségi adatvédelmi törvény, mely azóta 

számos módosításon esett át. A törvény célja, hogy biztosítsa a személyek magánéletének 

és alapvető jogainak védelmét az adatkezelések során, beleértve a természetes személye-

ket, valamint a jogi személyeket és az állami szervezeteket egyaránt. A törvény a keze-

lendő adatok körét negatív taxáció útján rögzíti, azaz megjelöli, hogy mely adatok keze-

lésére nem alkalmazható a jogszabály. Ennek megfelelően a jogszabály hatálya nem 

terjed ki:1722 

• azokra a személyes adatokra, amelyeket a természetes személy kizárólag szemé-

lyesen kezel és harmadik személynek nem kerül átadásra, 

• a Szövetségi Közgyűlés és a parlamenti bizottságok adatainak kezelésére, 

• a jogi eljárások során kezelt adatokra, beleértve a polgári peres, a büntető, az 

alkotmányos, a közigazgatási, valamint a nemzetközi kölcsönös segítségnyújtási 

eljárásokat, 

• a magánjogi szabályozással rendelkező és a nyilvánosság számára elérhető nyil-

vántartások adatainak kezelésére, 

• a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által feldolgozott személyes adatokra. 

 
1718  Weichert, 2000: 158. 
1719  BV 13. § (2) bekezdés és 16. § (3) bekezdés. 
1720  BV 93. § (1) bekezdés. 
1721  A svájci adatvédelem története. 
1722  DSG 2. §. 
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A jogszabály alapelvi tételként rögzíti, hogy a személyes adatokat csak a jogsza-

bályban meghatározott módon lehet kezelni és feldolgozni, a feldolgozást pedig a jóhi-

szeműség követelményeinek megfelelően és arányos módon kell elvégezni. A szemé-

lyes adatok csak az adatgyűjtéskor – akár a felek megállapodásában, akár jogszabály-

ban – megjelölt célok érdekében dolgozhatók fel. Ezt meghaladóan pedig rögzítésre 

kerül az egyértelműség elve, amely azt a követelményt támasztja az adatkezelővel 

szemben, hogy az adatalanyok számára tegye világossá az adatkezelés és adatfeldolgo-

zás célját és módját.1723 Ez az elvi megállapítás már előrevetíti a DSG azon részletes 

szabályait, amelyek az adatalanyok tájékoztatására vonatkoznak. A törvény 8. §-a rög-

zíti ugyanis az információhoz való jogot, amely szerint az adatalanyok bármikor tájé-

koztatást kérhetnek az adatkezelőtől arról, hogy feldolgozzák-e a rá vonatkozó akár 

személyes, akár különleges adatokat.1724 Az adatkezelő köteles értesíteni főszabály sze-

rint az érintettet:1725 

• mindazon adatokról, amelyek az adatfájlból a kérelmező adatalanyara vonatkoz-

nak, beleértve az adatforrás megjelölését is, 

• a feldolgozás céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról (kontraktuális jogvi-

szony alapján kezeli az adatot vagy jogszabályi kötelezettségből eredően); 

• a feldogozott személyes adatok kategóriáiról és hogy van-e az adatfeldolgozás-

nak címzettje, és ha igen, ki az. 

A tájékoztatást írásban szükséges megadni. Maga az eljárás pedig ingyenes. A 8. §-

ban biztosított információhoz jutás joga alapvető jogosultsága az adatalanyoknak, ép-

pen ezért rögzíti a törvény, hogy e jogról előzetesen lemondani nem lehet.1726  

A jogszabály arra is lehetőséget biztosít, hogy az adatkezelő az adatok tényleges fel-

dolgozását és kezelését harmadik személynek átengedje. A kezelési jog átengedése 

történhet megállapodás útján, illetve jogszabály által engedélyezett esetekben.  

A DSG azonban ehhez többletfeltételeket támaszt. Az adatkezelés ugyanis csak akkor 

engedhető át harmadik személynek, ha az adatok az adatkezelő utasításainak megfele-

 
1723  DSG 4. §. 
1724  Itt szükséges megjegyezni, hogy a törvény meghatározza a személyes adat és a különleges adat fo-

galmát az értelmező rendelkezéseiben. Ez alapján személyes adatnak minősül az adatalannyal kap-

csolatos összes információ, beleértve a különleges adatokat is, míg a különleges adatok közé az 

alábbi kategóriák tartoznak: 

− vallási, ideológiai, politikai vagy kereskedelmi nézetek és tevékenységek; 

− egészségügyi adatok, az intim szférához, magánélethez kapcsolódó adatok vagy a faji eredet; 

− szociális biztonsággal kapcsolatos információk; 

− közigazgatási és büntetőeljárással, valamint az ott kiszabott szankciókkal kapcsolatos informá-

ciók. (DSG 3. § c) pont). 
1725  DSG 8. § (2) bekezdés. 
1726  DSG 8. § (6) bekezdés. 
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lően kerülnek feldolgozásra, illetve, ha jogszabály vagy a megállapodásba foglalt ren-

delkezés1727 nem tiltja azt. Az átengedés alatt az adatkezelő továbbra is felelősséggel 

tartozik a tényleges adatkezelést végző harmadik személy tevékenységéért. Ezzel pró-

bálják elérni, hogy a harmadik fél is képes legyen garantálni az adatkezelés biztonsá-

gát.1728 A 8. §-ban található információszolgáltatási kötelezettség egyébként az adatke-

zelő helyett tevékenykedő harmadik felet is terheli, viszont csak olyan esetekben, ami-

kor az adatkezelő kiléte nem ismert vagy az adatkezelő lakóhelye, székhelye, telephe-

lye nem Svájcban van.1729 A tájékoztatási kötelezettség azonban nem korlátlan. A DSG 

nevesít ugyanis olyan eseteket, amikor az adatkezelő jogosult megtagadni, korlátozni 

vagy akár határozatlan időre elhalasztani a tájékoztatást az adatalanytól. Ilyen eset lesz, 

ha akár a DSG, akár más jogszabály felhatalmazást ad erre, vagy ha harmadik felek 

nyomós érdekének védelme miatt szükséges az információ megtagadása. A Svájci Szö-

vetségi Testület adatkezelése során további okokkal találkozhatunk. Amennyiben tehát 

az adatkezelő a Svájci Szövetségi Testület, akkor kizárólag az alábbi esetekben tagad-

ható meg az adatkezelési információszolgáltatás:1730 

• nyomós közérdekből, vagy ha azt Svájc belső vagy külső biztonságának védelme 

megköveteli, 

• az információ kiadása bűnügyi vagy bármely más hatósági nyomozási cselek-

mény eredményességét veszélyeztetné. 

Külön szakasz vonatkozik a sajtóorgánumok, valamint az újságírók adatkezelésére, 

mely alapján a sajtóorgánum, mint adatkezelő akkor tagadhatja meg az információ szol-

gáltatását, ha a kiadott információ feltárná a hírértékű adatok forrását (azaz beazono-

sítható lenne, hogy ki a forrása az információnak), továbbá ha a kiadott információ 

hozzáférést biztosítana a sajtóorgánum kiadványtervezeteihez, illetve, ha az adatszol-

gáltatás által sérülne a véleménynyilvánítás szabadsága. Az újságírók azonban csak ak-

kor tagadhatják meg az információszolgáltatást, ha a megszerzett adat személyes mun-

kavégzésüknek eszköze, annak elválaszthatatlan eleme.1731 Amint az információátadás 

korlátozásának, megtagadásának vagy elhalasztásának oka megszűnt, köteles kiadni az 

információt az adatkezelő. 

Svájcban az adatvédelem területén központi hatóságként Szövetségi Adatvédelmi és 

Információs Biztost (a továbbiakban: Szövetségi Biztos) neveznek ki. A kinevezés 

négyéves időtartamra szól, mely kétszer meghosszabbítható. Tevékenységét az állami 

szervektől függetlenül végzi, utasítani nem lehet. A Szövetségi Biztos függetlenségé-

 
1727  Érdekesség, hogy a DSG itt kifejezetten titoktartási kötelezettségre utaló szerződési kikötést nevesít 

(Geheimhaltungspflicht) – DSG 10a. § (1) bekezdés b) pont. 
1728  DSG 10a. § (2) bekezdés. 
1729  DSG 8. § (4) bekezdés. 
1730  DSG 9. § (2) bekezdés. 
1731  DSG 10. §. 
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nek garantálása érdekében főszabály szerint nem folytathat más foglalkozást, de kivé-

teles esetben és a függetlensége garantálása mellett a Szövetségi Tanács engedélyezheti 

ezt számára. A Szövetségi Biztos legfőbb feladata a DSG és kapcsolódó egyéb alacso-

nyabb szintű vagy kantoni szintű adatvédelmi jogszabályok betartásának a felügyelete. 

Jogsértés észlelése esetén hivatalból jár el, egyébként pedig kérelemre. A jogsértés ki-

vizsgálása során joga van az iratokba betekinteni, valamint tájékozódni az adatkezelő 

tevékenységéről. Cselekvési lehetősége eltérő azonban, ha az adatkezelő magánjogi 

jogalany, vagy ha állami szerv. Állami szerv jogsértése esetén javaslatot tehet az állami 

szerv adatfeldolgozó tevékenységének módosítására, illetve súlyosabb jogsértés esetén 

javasolhatja az adatkezelés beszüntetését. Ezt meghaladóan a jogsértésről és az ajánlá-

sáról tájékoztatni köteles az illetékes állami szervet vagy a Szövetségi Kancelláriát. 

Amennyiben az ajánlását elutasítják, lehetősége van fellebbezni az állami szerv vagy a 

Szövetségi Kancellária előtt és kérni annak végrehajtását. A magánjogi jogalanyok ese-

tében csak akkor vizsgálódhat a Szövetségi Biztos, ha: 

• az adatkezelő feldolgozási módszerei több személy személyiségi jogait sértik, 

• az adatállományokat regisztrálni kell, 

• vagy a DSG 6. §-ban szabályozott módon, a külföldre történő adattovábbításról 

tájékoztatási kötelezettsége van az adatkezelőnek. 

Jogsértés esetén itt is javaslatokat fogalmazhat meg a Szövetségi Biztos az adatke-

zelők számára a feldolgozási módszer megváltoztatásáról vagy az adatkezelés beszün-

tetéséről. Amennyiben azonban az ajánlását elutasítja az adatkezelő, akkor az ügyet 

jogerős és végrehajtható döntéshozatal céljából a Szövetségi Közigazgatási Bíróság elé 

utalhatja. A Bíróság eljárására a Svájci Szövetségi Polgári Perrendtartás speciális ren-

delkezései az irányadóak.1732 

A Szövetségi Biztos feladatai közé tartozik mind az adatkezelő állami szervek, mind 

a magánjogi adatkezelők tevékenységének segítése, szakértői vélemények kiadása, va-

lamint a szervekkel, szervezetekkel és külföldi adatvédelmi hatóságokkal való együtt-

működés.1733 Sajátos feladata azonban egy központi nyilvántartás vezetése is, melynek 

részleteit a DSG 11a. § tartalmazza. Ez alapján azoknak az adatkezelőknek, akik az 

adatkezelést online platformon végzik, azaz adataik online elérhetőek – függetlenül at-

tól, hogy magánjogi jogalanyok vagy állami szervek –, bejelentési kötelezettségük van 

a tevékenységükről a Szövetségi Biztos felé, aki nyilvántartást vezet a bejelentésekről. 

A nyilvántartás nyilvános, bárki hozzáférhet. Az online adatkezelésen túlmenően a ma-

gánjogi jogalanyoknak akkor is bejelentési kötelezettsége keletkezik, ha különleges 

adatokat vagy személyiségi profilokat kezelnek, illetve, ha rendszeresen nyilvános-

ságra hozzák a személyes adatokat harmadik személyek számára. Egyetlen adatkeze-

lőnek sem kell azonban bejelentést tennie az alábbi esetek valamelyikében: 

 
1732  A Szövetségi Biztosra, valamint az eljárására vonatkozó részletesebb szabályokat lásd: DSG 26–31. §-ban. 
1733  DSG 31. §. 
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• a magánjogi jogalanyok számára törvény írja elő a személyes adatok kezelését, 

• a Szövetségi Tanács mentesíti az adatkezelőt a bejelentési kötelezettség alól, mi-

vel az adatkezelésük nem valósít meg jogsértést, 

• ha az adatokat kizárólag sajtóorgánum belső szerkesztési munkálataihoz hasz-

nálják és harmadik személyek számára nem továbbítják azokat az érintett hoz-

zájárulása nélkül, 

• az adatokat az újságírók kizárólag a személyes munkájuk végzéséhez használják fel, 

• ha az adatkezelő adatvédelmi felelőst jelöl ki, aki belsőleg ellenőrzi az adatvé-

delmi előírások betartását, valamint vezeti az adatállományok listáját, 

• amennyiben az adatkezelő DSG-ben szabályozott adatvédelmi minőségi tanúsít-

ványt1734 szerez és a Szövetségi Biztost értesítették a tanúsítvány megszerzéséről. 

 

A DSG a ZGB-től eltérően részletesen kitér az adatfeldolgozással történő személyiségi 

jogsértések megítélésére. Ez alapján a személyes adatokat kezelő személyeknek tartóz-

kodniuk kell minden olyan magatartástól, ami az adatalany személyiségi jogait meg-

sértené. A DSG példálózó jelleggel nevesít személyiségi jogot sértőnek minősülő ese-

teket az alábbiak szerint:1735  

• a személyes adatok feldolgozása során az adatkezelés alapelveit, az adatok helyes-

ségére vonatkozó előírást, valamint az adatbiztonsági követelményeket megsértik, 

• indokolás nélkül, az adatalany kifejezett akarata ellenére kerülnek feldolgozásra 

az adatok, 

• az adatalany különleges adatait vagy a rá vonatkozó személyiségprofilt indoko-

latlanul harmadik személy tudomására hozzák. 

Nem sért azonban személyiségi jogot az az eset, ha az adatkezelő általános jellegű 

adatokat tesz közzé és azok feldolgozása nem tiltott.1736 

A jogalkotó – a ZGB-ben található személyiségvédelmi generálklauzulával össz-

hangban – rögtön hozzáteszi, hogy a személyiségi jog megsértése főszabály szerint 

mindig jogellenes, kivéve, ha az adatalany beleegyezett a jogsértő adatkezelésbe, vagy 

nyomós magánérdek, közérdek, illetve jogszabály azt indokolja. A nyomós magánér-

dek és közérdek eseteit szintén példálózó jelleggel rögzíti a jogszabály. Idetartozik az 

az eset, amikor a személyes adatot az adatkezelő szerződés megkötésével vagy teljesí-

 
1734  A tanúsítvány megszerzése egy sajátos hitelesítési eljárás az adatvédelem és adatbiztonság javítása 

érdekében. Az adatfeldogozó rendszerek és programok előállítói kérhetik, hogy az eljárásukat a 

svájci és nemzetközi sztenderdeknek, minőségi követelményeknek megfelelően értékeljék és alkal-

masságuk esetén megkapják a hitelességet alátámasztó tanúsítványt. Az odaítélés feltételeit a Szö-

vetségi Tanács rendeletben határozza meg a nemzetközi műszaki szabványok és iránymutatások 

figyelembevételével. – DSG 11. §. 
1735  DSG 12. § (2) bekezdés. 
1736  DSG 12. § (3) bekezdés. 
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tésével szorosan összefüggő okból kezeli, vagy ilyennek minősül az a közérdekű sze-

replőkről gyűjtött adat, amely a közérdekű tevékenységéhez kapcsolódik. Érdemes itt 

kitérni egy gondolat erejéig a közszereplők helyzetére. A svájci szabályozásban ugyanis 

a DSG az egyetlen, mely jogszabályi szinten említi a közszereplők eltérő személyiség-

védelmi megítélését. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a jogalkotó külön 

kívánja választani magát a közéleti tevékenység végzését, és az ezzel összefüggő sze-

mélyiségi jogi kérdéseket az adott személy magánéletétől. A DSG előbb említett sza-

kasza alapján, ha az adatkezelő olyan adatot kezel az érintett közéleti szereplőről, mely 

a közérdekű tevékenységével függ össze, akkor az adatkezelése nem lesz jogellenes, 

mert a DSG egyértelműen közérdeknek nyilvánítja az ilyen eseteket.1737 A jogellenes-

ség hiánya azt eredményezi, hogy ilyenkor bármilyen magatartást is tanúsít az adatke-

zelő, a személyiségi jogsértés nem állapítható meg. Amennyiben azonban már a köz-

életi szereplő magánéletével és magántevékenységével kapcsolatos jogsértő helyzet áll 

elő, akkor ugyanolyan lehetősége van a személyiségi jogvédelemre, mint más szemé-

lyeknek. 

A DSG 14. § rögzíti továbbá, hogy az adatgyűjtemény vagy adathalmaz tulajdonosa 

köteles külön tájékoztatni az adatalanyokat, amennyiben különleges adatokat vagy az 

adatalany személyiségprofilját kezeli, beleértve azt az esetet is, amikor harmadik sze-

mély igénybevételével kezeli ezeket az adatokat. A tájékoztatásban közölni kell leg-

alább:1738 

• az adatgyűjtemény vagy adathalmaz tulajdonosának nevét, 

• a feldolgozás célját, 

• az adatok címzettjének kategóriát, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát 

tervezik. 

Amennyiben az adatokat nem közvetlenül az adatalanyoktól gyűjtik, akkor a tájé-

koztatást legkésőbb az adat tárolásának megkezdésekor, vagy ha nem a kezelő tárolja 

az adatokat, hanem harmadik személy, akkor a harmadik személlyel történő közlést 

követően kell megadni. Az adatszolgáltatási kötelezettség főszabály szerint a tájékoz-

tatás megadásával megszűnik. Az adatalany tájékoztatása nélkül is megszűnik azonban 

olyan esetekben, ha az adatok tárolását vagy közzétételét kifejezetten jogszabály írja 

elő, valamint ha a tájékoztatás megadása nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy költ-

ségráfordítást jelentene az adatkezelőnek.1739 Az adatkezeléssel és feldolgozással meg-

valósuló személyiségi jogsértésekre egyébként a ZGB 28., 28a. és 28l. szakaszai az 

irányadóak. A DSG az ott található jogkövetkezményeken túlmenően a sérelmet szen-

vedett fél számára még az alábbi intézkedések elrendelését biztosítja: 

• az adatkezelés megszüntetését, 

 
1737  DSG 13. § (2) bekezdés f) pontja. 
1738  DSG 14. § (1)–(2) bekezdés. 
1739  DSG 14. § (3)–(4) bekezdés. 
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• az adatai harmadik személy számára történő átadásának megtiltását, 

• a személyes adatainak helyesbítését (pontatlanság esetén megjegyzés hozzáfűzését), 

• a személyes adatai megsemmisítését, 

• harmadik személy értesítését az eddig részletezett jogkövetkezményekről, 

• bírósági határozat nyilvánosságra hozatalát.1740 

A tájékoztatási jog megsértéséről az előző fejezetben részletezett egyszerűsített el-

járás keretében döntenek.1741 

 

3. A gyermekek és fiatalkorúak közösségi médiával szembeni védelme 

A közösségi médiában rejlő kockázatok fokozottabban érintik a gyermeket, mint más 

átlagfelhasználókat. Sok tartalom káros lehet mind az értelmi, mind az érzelmi fejlődé-

sükre, valamint igencsak sok veszélyt rejt az online kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

megvalósulása is, hiszen ezeken az eszközökön, felületeken gyakran „álszemélyiségű” 

egyének vannak a másik oldalon, amiből könnyen következhet a gyermek ellen megva-

lósuló bűncselekmény elkövetése. A gyermeki lét sajátosságából ered az is, hogy belátási 

képességük hiányosságaiból adódóan nem minden gyermek rendelkezik megfelelő mű-

szaki vagy egyéb ismerettel a közösségimédia-felületek használatáról. Az értük felelős 

személyek (mint akár a szülők, akár mások, akik a nevelésükben, fejlődésükben szere-

pet játszanak) szintén a szükséges tudásuk és tapasztalatuk hiánya miatt nem képesek 

őket megfelelően felkészíteni a védekezésre.1742 Sokszor már csak azért sem működik 

ez, mert a mai gyerekek már a digitális technikák világába születnek bele és fejlődnek, 

ezért sokszor hamarabb tanulják meg kezelni a fejlett technikai eszközöket és a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatásokat, mint a felnőttek, sőt jobban ismerik az összes funkcióját 

is. Emellett sokkal jobban érzik magukat a digitális közegben, jobban leköti a figyel-

müket az online mesefilmek, játékok és egyéb interaktív tartalmak köre.1743 Éppen ezért 

nemcsak a médiatartalmakhoz történő hozzáférés, hanem akár a közösségi szinten meg-

valósított online játékok is potenciális veszélyforrások lehetnek. Magának a közösségi 

médiának az oldaláról pedig további potenciális veszélyforrást jelent az, hogy a mai 

technikai hátterük nem tudja biztosítani, hogy a felületet használó személyek tényleges, 

valóságos kora beazonosítható legyen.1744 

A BV-ben találjuk, hogy a gyermekek és a fiatalkorúak megfelelő fejlődéséhez spe-

ciális védelemre van szükség a személyiségük és integritásuk megóvása érdekében. Jo-

guk van ahhoz, hogy jogaikat személyesen gyakorolják, amennyire azt ítélőképességük 

 
1740  DSG 15. §. 
1741  DSG 15. § (4) bekezdés. 
1742  Nemzeti jelentés, 2011: 49. 
1743  Lásd részletesen: Könitzer – Jeker – Waller, 2017: 30–40. Lásd még: Stettler – Signer – Suter, 2004: 

896–903. 
1744  Nemzeti jelentés, 2011: 49–50. 
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lehetővé teszi ezt.1745 A speciális védelem mibenlétét a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 

számos esetében értelmezte, és arra következtetésre jutott, hogy ez a védelem generális 

jelleggel nem meghatározható, mindig az eset egyedi körülményeihez igazítva kell meg-

ítélni, hogy szükséges-e a fokozottabb védelem vagy sem.1746 Figyelembe kell venni a 

különböző érdekeket is és ügyelni kell arra, hogy a gyermekek védelmének biztosítása 

nem lehetetlenítheti el a tartalomszolgáltatók jogszerűnek ítélt tevékenységét.1747 

A médiaszabályozás kapcsán is találunk gyermekspecifikus előírásokat a különböző 

jogszabályokban. A DSG ugyan nem tesz különbséget az adatalanyok között a tekin-

tetben, hogy gyermekről vagy más személyről van szó. Az RTVG viszont a médiaszol-

gáltatók számára kógens jelleggel írja elő, hogy az adásidő és a műsorprogram össze-

állítása során a műsorszolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kiskorúak ne 

kerüljenek szembe olyan műsorokkal, amelyek veszélyeztethetik a fizikai, mentális, 

erkölcsi vagy társadalmi fejlődésüket.1748 A reklámtevékenység kapcsán kiemeli, hogy 

a kiskorúaknak szóló reklámok nem használhatják ki a gyermekek élettapasztalatainak 

hiányát és szintén nem károsíthatják a fizikai vagy mentális fejlődésüket. Külön kiemeli 

a törvény, hogy a gyermekeknek szóló műsorokat tilos reklámmal megszakítani és ér-

tékesítési ajánlatot tartalmazó műsorok és reklámok nem célozhatnak meg kiskorúa-

kat.1749 A Rádiózásról és Televíziózásról szóló Rendelet (Radio- und Fernsehordnung, 

a továbbiakban: RTVV) további kiegészítéseket tesz az RTVG szabályanyagához. Dek-

larálja ugyanis, hogy a műsorszolgáltatóknak bejelentési kötelezettsége van a szakható-

ság felé a fiatalok számára alkalmatlan programokról, emellett a műsor leadása során fel 

kell hívni a figyelmet a veszélyeztető tartalomra (akár piktogramok elhelyezésével, 

akár a műsor kezdete előtt megjelenő figyelmeztető szöveggel).1750 Itt már találunk uta-

lást a közösségi média online megjelenésének korlátozására is, hiszen a szakasz akképp 

folytatódik, hogy a tartalomszolgáltatónak azt is biztosítani kell, hogy a gyermekekre 

potenciális veszélyt jelentő online médiatartalmak hozzáférése megfelelő technikai 

eszközzel korlátozva legyenek.1751 A reklámtevékenység kiegészítéseként pedig előírja 

az RTVV, hogy az alkohollal kapcsolatos reklámok nem célozhatnak meg kiskorú sze-

mélyeket, illetve a reklámban szereplő alkoholt fogyasztó személyek szintén nem le-

hetnek kiskorúak.1752 

A tanulmányban többször hivatkozott nemzeti jelentés kiemelten foglalkozik a 

gyermekek helyzetével a közösségi média használata kapcsán. Ez a dokumentum is 

 
1745  BV 11. §. 
1746  BGE 144 II 233. 
1747  BGE 133 II 136. 
1748  RTVG 5. §. 
1749  RTVG 13. §. 
1750  RTVV 4. § (1) bekezdés. 
1751  RTVV 4. § (2) bekezdés. 
1752  RTVV 16. § a)–b) pont. 
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elsősorban a szülők felelősségét hangsúlyozza, és akként értékeli, hogy a jogi eszközök 

önmagukban nem elégségesek arra, hogy biztosítsák a gyermekek védelmét a közös-

ségimédia-felületeken. Az ugyanis, hogy a kiskorú adott helyzetben hozott döntése és 

végrehajtott cselekedete mennyire veszélyes, nem ítélhető meg általános jelleggel, így 

nehéz a megfelelő szabályozási környezet kialakítása. Ezért van kiemelt szerepe a szü-

lői viselkedésnek és odafigyelésnek, de ezt meghaladóan persze a hatóságok feladata 

is ennek szem előtt tartása. Problémás tényezőként említi a jelentés a gyermek önálló 

rendelkezési jogát, hiszen ahogy a cselekvőképességi szabályozás kapcsán felhívtuk rá 

a figyelmet, a személyiségét érintő ügyekben a jogi szempontból cselekvőképtelen kis-

korú akár önállóan is eljárhat. A közösségimédia-felületeken végzett egyéni tevékeny-

séget – mint a tartalmakhoz való hozzáférés, szociális interakciók kialakítása – a jelen-

tés személyes jogosultságnak tekinti, éppen ezért ilyen esetekben nem kizárt az önálló 

cselekvése a gyermeknek, amely csak a szülő ellenőrzése kapcsán nyerhet korlátozást. 

Éppen ezért a Szövetségi Tanács célja 2010-től nem feltétlenül a jogszabályi környezet 

szigorítása és átalakítása volt, hanem a társadalom széles rétegének tájékoztatása és a 

közösségi média veszélyeire történő figyelemfelhívás. 2010-ben ezért elindításra került 

a Fiataloknak szóló médiavédelem és médiaműveltség elnevezésű program, amelynek 

célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a közösségi médiában rejlő online kockáza-

tokra és veszélylehetőségekre, valamint, hogy a szülőket, pedagógusokat vagy más, a 

gyermek életében részt vevő személyeket megfelelő információval lássanak el.1753 

 

Záró gondolatok 

A közösségi média használata a mindennapjaink részévé vált. A modern technológiára 

épülő közösségi felületek, amelyeken hihetetlen mennyiségű adat áramlik át nap mint 

nap, kihívások elé állítják a modern jogalkotást és a jogrendszereket. A régebbi időkben 

technológiai háttér híján ilyen specifikus problémák fel sem merülhettek, így nyilván a 

jogalkotás sem keresett rá megoldást. Ma azonban már elengedhetetlen, hogy a modern 

jogrendszerek alkalmazkodjanak ezekhez a felületekhez, a felhasználásukhoz és olyan 

szabályozásokat alakítsanak ki, mely megfelelő védelmet nyújt a közösségi médiát 

használó személyek számára. A virtuális közösségi felületekben opcionális veszélyfor-

rást jelent az, hogy az egyének sokkal szabadabban osztják meg gondolataikat, véle-

ményüket, sőt sokszor a teljes azonosításukra alkalmas adatokat, de ugyanígy a tech-

nológiai adottságokat kihasználva élnek vissza mások ezekkel az eszközökkel. Egyre 

több problémát jelent, hogy a felhasználók elrejtik vagy szándékosan eltitkolják és 

megmásítják identitásukat a közösségi felületeken, amivel mások jogát, jogos érdekét 

sérthetik. Ezenkívül szintén potenciális veszélyforrás a töméntelen adatmennyiség fel-

dolgozása és kezelése, amely ezeken a közösségimédia-felületeken történik és amelye-

ket szintén felhasználhatnak visszaélésszerűen. A szabályozás szempontjából szintén 

 
1753  Nemzeti jelentés, 2011: 51–52. 
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akadályt képez, hogy az online közösségekben eltűnnek az államok közötti fizikai ha-

tárok, ahol az internacionalitás megköveteli az államok közötti együttműködést és kö-

zös jogalkotást, ezt azonban online térben nehéz megvalósítani. Ahogy a bevezetőben 

is utaltunk rá, Svájcban igen magas az online eszközöket, beleértve a közösségimédia-

platformokat használó egyének száma. Éppen ezért a tanulmányban arra fókuszáltunk, 

hogy bemutatásra kerüljön az egyének érdekeit védő jogszabályi környezet, kiegészítve 

néhány elvi jelentőségű gyakorlati megállapítással. Ezt azért is tartottuk szükségesnek, 

mert a szabályozás komplex rendszert alkot, közjogi és magánjogi elemek egyaránt 

megtalálhatóak benne, hiszen az érintettek védelme érdekében találunk joganyagot a 

büntetőjog, a polgári jog, illetve a közigazgatási jog területén egyaránt, amelyet a sza-

bályozási tárgykörhöz igazodó speciális normák egészítenek ki. 

A tanulmányban kiemelten a magánjogi szabályozás sajátosságainak elemzését vé-

geztük el, amely során kitértünk a svájci szövetségi alkotmány, a svájci polgári tör-

vénykönyv, a szövetségi rádiózásról és telekommunikációról szóló törvény, valamint a 

szövetségi adatvédelmi törvény rendelkezéseire. Három fő problémakört vizsgáltunk 

részletesen: a személyiségi jogok védelmének jogi garanciáit, az adatok kezelése és 

feldolgozása során fellépő adatvédelmi rendelkezéseket és a közösségi médiát használó 

fiatal korosztály, a kiskorúak fokozottabb jogvédelmét. 

A személyiségvédelem kapcsán az a következtetés vonható le a részletes ismerte-

tésből, hogy a svájci jogalkotó általános jelleggel biztosítja a jogvédelmet a személyek 

számára, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyekről beszélünk. Éppen 

ezért konkrét nevesített személyiségi jogokkal nem találkozunk, az alkotmány is csak 

a legalapvetőbb jogokat nevezi meg, így a bírói gyakorlat feladata, hogy megállapítsa 

az egyes nevesített jogokat és azok esetleges sérelmét az eset összes körülménye alap-

ján. A klasszikusnak számító elemek a svájci joggyakorlatban is megjelennek, mint a 

képmás és hangfelvétel védelme vagy a jó hírnév, becsület védelme, de találkozunk 

helyi sajátosságokkal is (például az említett integritáshoz és származás megismerésé-

hez fűződő személyiségi jog). 

Mivel azonban a személyiségi jogok gyakorlása és esetleges megsértésük elköve-

tése a közösségi média használata során szükségszerűen adatok kezelésével jár együtt, 

így fontos az adatvédelem és adatbiztonság jogszabályi szintű rendezése. Ez Svájcban 

szövetségi és kantoni szinten egyaránt megvalósul, ugyanakkor a kettőnek ki kell egé-

szítenie egymást, nem lehetnek egymással ellentétesek. Az adatvédelem terén az adat-

alanyok informálására és adatkezelésbe történő beleegyezésükre építi a jogalkotó a sza-

bályozást és részletekbe menően kitér az adatkezelők ilyen jellegű kötelezettségeire. 

Természetesen ez a jogszabály is foglalkozik a személyiségi jogok megsértésének 

szankcionálásával, persze adatvédelem-specifikus megközelítésben, amely szintén is-

mertetésre került a tanulmányban.  
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Az utolsó nagyobb fejezetben fontosnak tartottuk a közösségimédia-felületek által 

leginkább veszélyeztetett személyi kör, a gyermekek számára biztosított jogi védelem-

nek a bemutatását, amellyel kapcsolatosan egyet kell értsünk a Szövetségi Tanács szá-

mára készített 2011-es nemzeti jelentés megállapításaival, miszerint esetükben nem fel-

tétlenül a jogszabályi szintű szigorítás, mint inkább a nevelésben, gondozásban szere-

pet játszó személyek technikai tudásának, felelősségének és tudatosságának növelése 

vezethet megfelelő eredményre. 
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Csáki-Hatalovics Gyula Balázs* 

 

 

Az Egyesült Államok közéleti felfogásában a média központi szerepet játszik a demok-

rácia működtetésében azzal, hogy információkat biztosít az állampolgárok számára a 

választási döntések meghozatalához, és biztosítja a kormányzat és más hatalmi ténye-

zők átláthatóságát és elszámoltathatóságát a köz- és a magánszférában egyaránt. Ez a 

definíciójellegű megfogalmazás kulcskérdés ahhoz, hogy megértsük, miért az alább ki-

fejtett jogintézményeknek van a legmeghatározóbb szerepe a közösségi média szabá-

lyozásában az Egyesült Államokban.1754 

 

1. Alkotmányos alapkérdések 

A médiával kapcsolatos szabályozás alapköve az Egyesült Államok Alkotmányának 

Első Alkotmánykiegészítése, annak is a szólás- és sajtószabadságot biztosító rendelke-

zései. Az Első Alkotmánykiegészítés elemzésének, joggyakorlatának irodalma olyan 

széles körű, hogy lehetetlen vállalkozás volna teljes körű feldolgozása, de talán nem is 

szükséges. Tanulmányunkban csak azokat a főbb megállapításokat, következtetéseket 

mutatjuk be, amelyek – megítélésünk szerint – szükségesek ahhoz, hogy világossá vál-

jon az internet és a közösségi média sajátos helyzete, és megérthetővé váljanak azok a 

problémák, amelyek a jogalkotókat és a jogalkalmazókat újra és újra nehéz helyzetbe 

hozzák. Blackstone szerint bárki jogosult arra, hogy gondolatait nyilvánosságra hozza, 

ennek a jognak a korlátozása ellentmond a sajtószabadság elvének. Amennyiben azon-

ban valaki helytelen, félrevezető vagy illegális dolgot közöl, azért vállalnia kell a fele-

lősséget.1755 

 

1.1. Az Első Alkotmánykiegészítés által védett értékek 

A nyilatkozatokkal okozott sérelmek jogorvoslásának története mélyen az Egyesült Ál-

lamok történelmében gyökerezik, korai formái már a forradalom és az alapítás előtti 

időkben megjelentek, de a szabályozás és a vonatkozó precedensek jelentősége csak a 

 
*  Csáki-Hatalovics Gyula Balázs: PhD, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- 

és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék. 
1754  Stigler Committee on Digital Platforms, 2019: 196. 
1755  Thomas, 2012: 1126. 
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20. században, 1964-től értékelődött fel igazán.1756 Az egyik legjelentősebb precedens, 

amely a korai időkből (17341757) származik, és amely hatással volt a sérelemjog kiala-

kulására, John Peter Zenger, egy New York-i kiadó esete, akit nyolc hónapra bebörtö-

nöztek amiatt, mert a kormányzót becsmérlő („libelous”) iratokat nyomtatott.1758 Ké-

sőbb felmentették, és megállapították, hogy az „igazság” abszolút védelmet élvez a be-

csületsértési jellegű követelésekkel szemben.1759 Mindazonáltal Zenger ügye óta foly-

nak a személyiségvédelmi perek esküdtszék előtt. Az alapító atyák egyike, Robert Mor-

ris ezt az ügyet egyenesen az amerikai szabadság csírájának, a szabadság hajnalcsilla-

gának nevezte, amely forradalmasította Amerikát.1760 

Az Első Alkotmánykiegészítés alapvető értelmezése nem más, mint az ún. „street cor-

ner speakers”, az utcai szónokok védelme. Ez gyakorlatilag egy pajzs, amely megvédi a 

kritikát megfogalmazó polgárokat az állammal szemben.1761 Mint az korábban említésre 

került, a sérelemperek 20. századi mérföldköve a talán legtöbbet idézett Sullivan ítélet, 

amely lényegében az Első Alkotmánykiegészítésben megfogalmazott szólásszabadság-

gal összefüggésben határvonalat húzott a közszereplők és magánszemélyek közé azzal, 

hogy előbbiek tekintetében a közügyek nyílt, korlátozásmentes megtárgyalásának előse-

gítése érdekében sokkal tágabban állapította meg a jogsérelem megállapításához szüksé-

ges tűréshatárt. A privát szféra tagjai magasabb védelmi szintet élveznek, feltéve, hogy 

korábban nem szerepeltek érdemben szélesebb nyilvánosság előtt, így nem voltak „ref-

lektorfényben” és nem tették ki magukat – általánosságban – a bírálat lehetőségének. Eb-

ben az esetben, amennyiben jogsérelem ér egy magánszemélyt, csupán a másik fél felró-

hatóságát kell bizonyítania peres eljárás során, tehát azt, hogy az inkriminált közlemény 

publikálásakor nem úgy járt el, ahogyan az általában elvárható lett volna. 

Az Első Alkotmánykiegészítés huszadik századi értelmezése tehát abba az irányba 

mutat, hogy a joggyakorlat a „szabadság v. méltóság vitában inkább a szabadság mellé 

áll”.1762 Mint Koltay írja, „nagyon erős vélelem szól a vélemény közzétételét megaka-

dályozó előzetes korlátozások alkotmányellenessége mellett”.1763 

A közügyekkel kapcsolatos megnyilatkozások tekintetében Frankfurter bíró 1951-

ben egy korábbi, 1907-es ügyre1764 tekintettel annak az álláspontnak adott hangot, hogy 

 
1756  New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
1757  Crown v. John Peter Zenger, 1735. Az ügy 1734 tavaszán kezdődött. 
1758  Ekkor még az angol common law szerint jártak el, hiszen az USA megalapítására csak 1776-ban 

került sor. 
1759  The Tryal of John Peter Zenger, 1738. 
1760  Historical Society of the New York Courts, 2020. 
1761  Fiss, 1986: 1408. 
1762  Majtényi, 2006: 93. 
1763  Koltay, 2019: 41. 
1764  Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454 (1907). 



 

– 618 – 

az Első Alkotmánykiegészítés eredeti célja nem az volt, hogy teljes immunitást bizto-

sítson mindennemű, politikai jellegű véleménynek. Ismét más álláspontok szerint a ren-

delkezés elsősorban a törvényhozásra vonatkozik, nem pedig a magánszemélyekre. 

Egyes kommentátorok szerint az Első Alkotmánykiegészítést bizonyos értékek komp-

lex vizsgálatával együtt szabad értelmezni, mert az egyes értékmérők önmagukban nem 

lennének alkalmasak a véleménynyilvánítás szabadságának széles körű biztosítására. 

Emerson szerint ezek az értékek a következők: az önmegvalósítás biztosítása az egyén 

számára; az igazság feltárásának előmozdítása; a döntéshozatalban való részvétel bizto-

sítása a társadalom minden tagja számára; szociális stabilitás biztosítása párbeszéden és 

a különbségek elfogadásán keresztül. Szintén Emerson volt, aki felhívta a figyelmet arra, 

hogy a Legfelsőbb Bíróság soha nem fogalmazott meg olyan elvi követelményt, amely 

átfogóan alkalmazandó volna az Első Alkotmánykiegészítésben megjelenő vélemény-

nyilvánításra és sajtószabadságra.1765 Más álláspontok szerint az Első Alkotmánykiegé-

szítés értelmezési tartománya csak szűkebb lehet, és csak bizonyos feltételek, értékek 

fennállása, megjelenése esetén alkalmazhatóak. Az egyik ilyen elméleti iskola képviselői 

szerint az önkormányzatiság (önszabályozás) alkotmányos szabadságának elve alapján 

csak a politikai beszéd lehet az Első Alkotmánykiegészítésben megfogalmazott szabá-

lyozás tárgya. Más kérdés, hogy bizonyos álláspontok a „politikai” jelző alatt nemcsak a 

szó klasszikus jelentését értik, hanem annál sokkal szélesebb körben határozzák meg azt. 

Léteznek olyan megközelítések is, amelyek a valótlan, tévedésen alapuló megnyilatko-

zásokat is védelmükbe veszik, tekintettel arra, hogy az igazság kiderítéséhez alapvetően 

egy konfliktus szükséges, amelynek megvitatásában a tévedések (hibák) is szükségsze-

rűen szerepet kapnak.1766 Egy szélesebb körben elfogadott álláspont szerint a vélemény-

nyilvánítás szabadsága az alapja az önmegvalósításnak. Azáltal, hogy valaki szabadon 

megválaszthatja gondolatait és közre is adhatja azokat, önmagát fejezi ki, amely az egyén 

szabadságjogainak egyik garanciája.1767 Az abszolutista felfogás képviselői, például 

Black és Douglas bírók szerint az állam bárminemű törekvését, amely a véleménynyil-

vánítás korlátozására irányul, el kell utasítani.1768 

A technológiai fejlődés, az internet szinte alapszükségletkénti használata, a globali-

zált piac és az erre épülő fogyasztói szokások – úgy tűnik – lassan kikezdik azokat az 

elveket, amelyeket az eddigi bírói gyakorlat alapján stabilnak gondoltunk. Egyre több 

olyan vélemény jelenik meg, amely – ha nem is egyértelműen – de utal arra, hogy a 

hagyományos alkotmányos eszközökkel már nem tartható kordában az új média által 

generált információ- és adatszökőár. Crawford annak a véleményének adott hangot, 

hogy az internetszolgáltatók nem hivatkozhatnak az Első Alkotmánykiegészítésre akkor, 

 
1765  Thomas, 2012: 1132. Lásd erről még: Koltay, 2019: 64. 
1766  Thomas, 2012: 1132–1133. 
1767  Thomas, 2012: 1133. 
1768  Thomas, 2012: 1156. 
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ha valamilyen állami szabályozás végrehajtása alól kívánnak kibújni.1769 Tushnet már 

egyenesen arról beszél, hogy az Első Alkotmánykiegészítés értelmezése napjainkban 

nem mentes a politikai és pénzügyi érdekektől sem. Álláspontja szerint az információs 

társadalomban az Első Alkotmánykiegészítés sajtóra alkalmazott értelmezését érdemes 

lenne újragondolni.1770 Ammori arra hívja fel a figyelmet, hogy a globalizálódó világban 

az internet üzleti szereplőinek nap mint nap számos olyan belső szabályt, tájékoztatót, 

szerződési feltételt kell készíteniük, amelyek – nemzetközi szolgáltatásról lévén szó – 

nemcsak az Egyesült Államok jogrendszerére és az Első Alkotmánykiegészítésre, hanem 

minden olyan állam belső jogára és joggyakorlatára is figyelemmel van, ahol az adott 

szolgáltató tevékenységet végez.1771 Balkin kifejezetten két iskolát említ. A régi iskola 

szabályait még a hagyományos fórumokra, a nyilvános beszéd valós térben és időben 

történő megnyilatkozásaira találták ki. A hagyományos médiában a vélemény korláto-

zása sokkal könnyebben tetten érhető és orvosolható. Az internet világának szabályozá-

sára vonatkozó új nézetek sokkal inkább a szolgáltatók közvetítő szerepét emelik ki, ahol 

sokszor összemosódik már a magán- és a közösségi kommunikáció. Ebben a környezet-

ben sokkal nehezebb a hagyományos jogi eszközöket segítségül hívni, így joggal merül 

fel újra és újra a szabályozás lehetőségének kérdése. Ez azonban ismételten visszavezet 

az Első Alkotmánykiegészítésben megfogalmazottak potenciális sérelméhez.1772 

 

1.2. Az alkotmányos szabályok közérdeken alapuló újraértelmezése 

A közösségi média és az internet szabályozására vonatkozó állami (kormányzati) ja-

vaslatok sokáig csak szerény mértékben jelentek meg. Sokkal inkább az volt jellemző, 

hogy a jogkereső közönség elsősorban a rádióra és telekommunikációra vonatkozó sza-

bályozást próbálta per analogiam értelmezni, felhasználni az internettel kapcsolatos 

problémák, kérdések esetében. Napjaink technológiaszabályozásának meghatározó 

szereplői alapvetően a 20. század első felében megjelent szabályozási modelleket gon-

dolták újra. A kormányzat trösztellenes fellépései egyre jelentősebbek voltak ugyan a 

techóriásokkal szemben, de kérdés maradt, hogy a versenyjogi jellegű korlátozások ké-

pesek-e arra, hogy minden, az ilyen típusú gigászokkal kapcsolatos problémát megold-

janak. Mit kezd a versenyjog a félretájékoztatással, az online módon közvetített erő-

szakkal, a gyűlöletbeszéddel stb?1773 Nem véletlen, hogy az utóbbi időszakban egyre 

többen és egyre határozottabban követelték azt, hogy olyan független szabályozó ható-

ság jöjjön létre, amely képes arra, hogy ennek a területnek ne csak a gazdasági, hanem 

 
1769  Crawford, 2014. 
1770  Tushnet, 2014. 
1771  Ammori, 2014. 
1772  Balkin, 2014. 
1773  Napoli, 2019. 
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erkölcsi, ún. szociális jóléti szabályait is megalkossa és figyelemmel kísérje érvénye-

sülésüket.1774 

Van ugyan példa jól szervezett, megfelelően működő ellenőrző szervezetre a tele-

kommunikáció területén, amely nem más, mint a Szövetségi Kommunikációs Bizottság 

(FCC).1775 Ez a szervezet nemcsak arra hivatott az elektronikus média területén, hogy 

versenyfelügyeleti feladatokat lásson el, hanem annál szélesebb körű, közérdeken ala-

puló ellenőrzési tevékenységet is végezhet. Felléphet a digitális szakadék felszámolása, 

vagy éppen a gyermekeket elérő káros tartalmak korlátozása érdekében. Mindezek el-

lenére jó példa a jelenlegi helyzet ellentmondásosságára, hogy az FCC nem volt jogo-

sult vizsgálni annak idején a világ két legnagyobb kommunikációs vállalatának az 

egyesülését1776, mert az nem érintett frekvencialicenceket. Márpedig az FCC hatásköre 

csak ilyen licencek felhasználásával összefüggésben végzett tevékenységek ellenőrzé-

sére terjed ki.1777 

A hatályos szabályozás tehát nem vonatkozik a digitális platformok közérdeken ala-

puló szempontok szerinti ellenőrzésére. Ennek elsődlegesen az az oka, hogy az Első 

Alkotmánykiegészítésben megfogalmazottak alapján a kormányzat nem jogosult arra, 

hogy jelentős módon beavatkozzon a médiaszektor szabályozásába, néhány szűk körű 

kivételtől eltekintve. A frekvenciaszabályozás éppen ilyen kivétel, hiszen a szolgálta-

tók ebben a szektorban olyan közvetítő közeget (frekvencia) használnak, amely erede-

tileg köztulajdon, ráadásul korlátozott mértékben áll rendelkezésre a rádióhullámok sa-

játosságai miatt. Ez a sajátosság, valamint az, hogy a szolgáltatók kötelesek bizonyos 

szolgáltatásokat bárki számára elérhetővé tenni, némileg felpuhítja az Első Alkotmány-

kiegészítésben foglaltakat, így bizonyos korlátozó szabályok bevezetése is indokolt lehet 

adott esetben.1778 A nagy platformok (így az internet- és a közösségimédia-szolgáltatók) 

szabályozásának másik akadálya az úgynevezett tisztességes kommunikációról szóló tör-

vény (Communications Decency Act).1779 Ennek a jogszabálynak a módosítását már 

többször javasolták szakmai szervezetek, elsősorban azért, hogy lehetőség nyíljon az in-

terneten elérhető tartalmak közérdekből történő korlátozására, természetesen megfelelő 

feltételek és garanciák mellett.1780 Ez a rendelkezés ugyanis – amelyet 1996-ban, a tele-

kommunikációról szóló törvény részeként fogadtak el – gyakorlatilag immunitást bizto-

sít az internetszolgáltatók számára a tartalmakkal kapcsolatos felelősség tekintetében. 

 
1774  Stigler Committee on Digital Platforms, 2019. Lásd továbbá jelen tanulmány adatvédelemmel kap-

csolatos fejezét. 
1775  Federal Communications Commission. 
1776  Az AT&T és a Time Warner társaságok 2018-ban egyesültek. 
1777  Napoli, 2019. 
1778  Red Lion Broad. Co. v. FCC, 395 U.S. 367 (1969). 
1779  Communication Decency Act, amely a következőképpen épült be a szövetségi jogrendbe: 47 U.S. 

Code § 230 – Protection for private blocking and screening of offensive material. 
1780  Stigler Committee on Digital Platforms, 2019: 190–196. 
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Annak idején azonban csak néhány szolgáltató működött még, a jogalkotó elsősorban 

az internetszolgáltatókra, statikus weblapokra szabta a rendelkezéseket.1781 A jogalko-

tói szándék eredetileg az volt, hogy a jogszabály lehetőséget biztosítson az internet fej-

lődésére, közben védelmezze a szólásszabadságot, de szükség esetén tegye lehetővé a 

deviáns megnyilvánulások korlátozását. A törvény a szolgáltatók felelősségét azonban 

csak a saját maguk által közzétett tartalmakra korlátozta. A mai technológiai környe-

zetben ez praktikusan azt eredményezte, hogy például a Facebook felelős azért, hogy 

ne jelenjen meg olyan tartalom, amely a szövetségi szabályozás szintjén bűncselek-

ménynek minősül (pl. gyermekpornográfia), tehát felelős a saját maga által készített és 

közzétett, rágalmazó vagy becsületsértő tartalmakért, de nem felel a felhasználók által 

közzétett tartalmak tekintetében. Főszabályként tehát a szolgáltató immunitást élvez a 

felhasználók tartalmainak tekintetében mindaddig, amíg azok nem valósítanak meg 

bűncselekményt, vagy addig, amíg a szolgáltatóhoz nem érkezik kifejezett jelzés 

(notify) a sértő tartalmat illetően.1782 Mindez fordítva is igaz: a szolgáltatók nem von-

hatók felelősségre azért, ha kifogásolható tartalmat távolítanak el, legalábbis mindad-

dig, amíg jóhiszeműen járnak el. E sorok születése előtt egy évvel már volt egy kísérlet 

arra, hogy a Trump-adminisztráció megtörje a techcégek immunitását, amelyet az Első 

Alkotmánykiegészítés és a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó Communications 

Decency Act biztosít részükre. Akkor a kezdeményezésből nem lett eredmény, mert a 

rendelet elakadt a jogalkotási eljárásban, ugyanakkor számos kritika érte, és több elem-

zés is született azzal összefüggésben.1783 

A jogszabály módosításának egyik lehetséges iránya, hogy az európai szabályozáshoz 

hasonlóan, amennyiben a szolgáltatóhoz jelzés érkezik a sértő tartalom tekintetében, a 

szolgáltató legyen köteles azt eltávolítani. Egy másik megoldási javaslat szerint az im-

munitást csak azokra a szolgáltatókra kellene korlátozni, akik igazoltan megtesznek min-

dent annak érdekében, hogy elkerüljék az illegális tartalmak megosztását. Ismét mások 

ezt úgy szabályoznák, hogy azok, akik a jogszerűtlen tartalmak megosztásával igazolha-

tóan súlyos kárt okoztak, kerüljenek ki a szabályozási védőpajzs alól.1784 A szabályozást 

szigorító kezdeményezésekkel szembeni legfőbb kritika az, hogy bárminemű szigorítás 

egyúttal magával hozza az Első Alkotmánykiegészítés szerinti véleménynyilvánítás sza-

badságának korlátozását. Amennyiben ugyanis a platformok felelőssé válnak minden 

 
1781  Gillespie, 2018: 205–206. 
1782  Az egyik első, internetszolgáltatóval szemben indított per eredményeként született döntésben is jól 

látszik, hogy a jogalkalmazás erősen támaszkodott a hagyományos médiára vonatkozó szabályozási 

logikához, amikor kimondta, hogy a szolgáltató csak akkor felelős a tartalomért, ha kifejezetten 

tudta, vagy a körülmények alapján tudnia kellet volna, hogy a tartalom sért valamilyen érdeket: 

Zeran v. Am. Online, Inc., 129 F.3d 327 (1997). 
1783  Lásd például: Fung, 2019; McGill – Lippman, 2019. Mostanra teljesedésbe ment a korábbi kísérlet: az 

elnök aláírta az online cenzúra megelőzéséről szóló rendeletet 2020. május 28-án. 
1784  Keats Citron, 2019. 
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olyan tartalomért, amelyet rajtuk keresztül tesznek közzé, azzal valószínűleg kockázatke-

rülő megoldásokat fognak előnyben részesíteni, és eltávolítanak minden olyan tartalmat, 

amelyek alapján akár csak a lehetősége is felmerül a felelősségrevonási eljárás megindí-

tásának. Ez pedig olyan – nem kívánt – következményekhez vezethet, amelynek eredmé-

nyeként például bizonyos kisebbségi csoportok (legyenek azok akár vallási, politikai 

vagy éppen etnikai közösségek) véleménye, érdekérvényesítési lehetősége indokolatla-

nul lecsökkenhet.1785 A közérdeken alapuló szabályozás gondolata az állam számára na-

gyobb teret engedne a közbeszéd befolyásolására. Ez a modell – a javaslatok támogatói 

szerint – alkalmas lehetne arra, hogy javítsa a közbeszéd minőségét. Az ilyen típusú sza-

bályozás ellenzői (jellemzően a tradicionális liberálisok) viszont azt állítják, hogy a na-

gyobb állami (politikai) befolyás elsősorban a politikusoknak és a hatalomra más jellegű 

(például gazdasági) befolyással lévőknek kedvezne.1786  

Az új technológia, de különösen a közösségi média és a hozzá kapcsolódó szolgálta-

tások széles körű elterjedése jelentősen megmozgatta az utóbbi évtizedben a jogirodal-

mat. Olyannyira, hogy napjainkra már kézzel fogható jogalkotási termékei is vannak 

azoknak az „iskoláknak”, amelyek egyre inkább szorgalmazzák a virtuális tér szabályo-

zását, miközben persze keresik a megfelelő alkotmányos alapot az Első Alkotmányki-

egészítés által emelt védőpajzs áttörésére. Mindkét politikai oldal (demokraták és repub-

likánusok) több képviselője fogalmazott meg elvárásokat (vagy konkrét javaslatokat) a 

kormányzattal szemben a tekintetben, hogy az állam aktívan (szabályozással) lépjen fel 

az online térben terjedő szociális devianciák, gyűlöletbeszéd, fegyvereket népszerűsítő 

tartalmak, politikai elfogultság és szexuális kereskedelem ellen. Ezek közül a próbálko-

zások közül a legeredményesebbnek azok tűnnek, amelyek a közérdek oldaláról közelítik 

meg ezt a kérdést. A közérdekalapú értelmezések egyik előfeltétele, hogy a tradicionális 

szövegértelmezésből indulnak ki, tehát abból, hogy az Első Alkotmánykiegészítés szö-

vegét szó szerint kell értelmezni, így a szöveg elsősorban és mindenekelőtt a törvényho-

zás mozgásterét szűkíti. A közérdekalapú értelmezés során célszerű szem előtt tartani azt 

a – szintén tradicionális – szempontot is, amely szerint az alkotmányos szabályozás előző 

értelmezést követő további célja a kormányzat felhatalmazása arra, hogy nyilvános esz-

közökkel biztosítsa a közérdek érvényesülését. Nem hanyagolható el emellett természe-

tesen az egyén szabadságának védelme az állammal szemben.1787 Elméleti síkon a köz-

érdekű szabályozás alkalmas lenne arra, hogy az internet, a nagy szolgáltatók és a közös-

ségi média által generált problémákat kezelje, de ne okozzon gazdasági hátrányt az üzleti 

szereplőknek. A gyakorlatban azonban az állami beavatkozás nem kellőképpen átgondolt 

módja könnyedén célt téveszthet, és nem kívánatos következményeket okozhat.1788 

 
1785  Stigler Committee on Digital Platforms, 2019: 193. 
1786  Samples – Matzko, 2020. 
1787  Samples – Matzko, 2020. 
1788  Samples – Matzko, 2020. 
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A digitális platformok részletesebb szabályozását követelők szerint a nagy szolgál-

tatók is közösségi vagyonra építik a szolgáltatásaik jelentős részét, de ebben az esetben 

a köztulajdon tárgya nem a frekvencia, hanem a felhasználók adatai. A nagy szolgálta-

tók működésének gazdasági mozgatórugója ugyanis nem más, mint a felhasználói ada-

tok jelentős tömege. A jogi érvelés e tekintetben több lábon áll. Egyfelől a felhasználói 

adatok olyan személyes adatok, amelyek felett elsősorban maga az egyén jogosult ren-

delkezni. Az adatok értékét azonban az adja, hogy egyszerre hatalmas mennyiségű fel-

használói kör adatait kezelik egy rendszerben. Ezen a logikán keresztül pedig máris 

eljutottunk a kollektív jogok kérdéséhez, azaz a köztulajdoni minőség meghatározásá-

hoz. A másik érv az, hogy a felhasználói adatok esetében az egyén kizárólagos jogává 

tenni az adatok fölötti rendelkezés lehetőségét megakadályozza azt, hogy az aggregált 

módon kezelt adatokat új minőségként, jogi értelemben véve önálló egységként kezel-

jék. Mint arra korábban is utaltunk, egyetlen felhasználó adatai még nem jelentenek 

üzleti előnyt, a valódi érték a nagy mennyiségben gyűjtött és feldolgozott információ-

tömeg, és az azok alapján előállított további információk. Az amerikai jogfelfogás alap-

ján az egyéni jogok előtérbe helyezése azért nem elég hatékony, mert az egyéni jog- és 

érdekvédelem eszközrendszere nem alkalmas arra, hogy a létrejött nagy adattömegek-

kel kapcsolatos problémákat is kezelje.1789 Azok, akik az adatkezelő óriásokra vonat-

kozó szigorúbb regulákat szorgalmazzák, azt állítják, hogy a kumulált adatok feletti 

rendelkezési jog kollektivista megközelítése esetén hatékonyabban lehetne érvényesí-

teni a közérdekű szempontokat a szabályozásban.1790 Ebben az esetben az adatok ösz-

szessége – a spektrumkoncessziókhoz hasonlóan – köztulajdonként, és mint egységes 

egész válna az üzleti tevékenység tárgyává, ami lehetővé tenné a jelenleginél szigorúbb 

szabályozási megoldásokat, azaz ebben a szegmensben is fellazíthatná az Első Alkot-

mánykiegészítésből fakadó szabályok alkalmazását. Ugyanezt erősíti az az elképzelés, 

miszerint a közösségi média olyan erőforrás, amely előmozdítja más, szabályozott pi-

acok működését.1791 

 

2. A személyiségi jogvédelem eszközrendszere 

Az Egyesült Államokban a köznapi szóhasználatban „tort of defamation” kifejezéssel 

illetett, szabadon talán rágalmazásnak fordítható jogsértések és az ehhez fűződő eljárások 

képezik az alapját a személyiségi jogvédelem teljes spektrumának. A hazai szabályozás 

tükrében azonban joggal merül fel a kérdés, hogy mennyire szakszerű a rágalmazás kife-

jezés használata. Sajnos kénytelenek vagyunk elvonatkoztatni a magyar (és európai) jogi 

 
1789  Nem szabad elfelejtenünk, hogy az amerikai adatvédelmi szabályozás kiindulópontja és fejlődési 

útja sok tekintetben eltér az európai fejlődéstől. Lásd erről például: Majtényi, 2006, 92–93. Jóri – 

Soós, 2016, 37–38. 
1790  Napoli, 2019. 
1791  Samples – Matzko, 2020. 
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szabályozás differenciáltságától, mert a defamation kifejezés és az ehhez kapcsolódó jogi 

eljárások alatt lényegében minden, személyiségvédelemhez kapcsolódó anyagi és eljárási 

szabályt értenünk kell. Minden olyan, mások előtt tanúsított tevékenység, nyilatkozat 

(szóbeli vagy írott), hamis állítás stb., amely valaki számára sérelmes lehet, a „law of 

defamation” vagy a fent említett „tort of defamation” hatálya alá tartozik. A megfogal-

mazásból látszik, hogy nincs különbség a tekintetben, hogy a sérelmes, vagy annak vélt 

megnyilatkozás milyen fórumon, hagyományos médiában vagy az interneten történt, lé-

nyegében azonos eljárási szabályok mentén kezeli azt a jogrendszer. 

 

2.1. A személyiségvédelem területén folytatott eljárások áttekintése 

A személyiségvédelemi jogsérelmek alapvetően két típusba rendeződnek, ezek a „li-

bel” és a „slander”. Mindkét esetben olyan állításról van szó, amely mások (ún. harma-

dik fél vagy felek) vagy a nyilvánosság előtt történt, de amíg a libel írott formában, 

tipikusan valamely médiumban megjelent közlés (ideértve a rádióban elhangzottakat 

is), addig a slander alatt a hétköznapi értelemben vett szóbeli, negatív hatású vagy tar-

talmú közléseket kell érteni.1792 Az egyes államok jogosultak arra, hogy eltérő jellegű 

részletszabályokat alkalmazzanak az ilyen eljárásokban, mi azonban az alábbiakban a 

szövetségi rendelkezéseket ismertetjük. A defamation alatt tehát a sérelmek széles 

spektrumát értik, így például a képmás, a jó hírnév sérelmét, a gyűlöletbeszédet, a rá-

galmazást, a becsület sérelmét1793, az üzleti (kereskedelmi) hitelrontást1794. Az eredmé-

nyes keresethez alapvetően négy feltételnek kell teljesülnie: 

• igazolni kell, hogy hamis tényállítás történt; 

• ez a tényállítás nemcsak és kizárólag a címzettel került megosztásra, hanem má-

sok vagy a nyilvánosság előtt; 

• az alperesnek felróható ez a kommunikáció, és e tekintetben legalább gondatla-

nul járt el; 

• a kijelentés a felperesnek sérelmet (lásd alább) okozott. 

Az egyes államok közötti jogi eltérések elsősorban a fenti feltételek tartalmi vizs-

gálatában fordulnak elő.1795 

 
1792  Smith, 1992: 45. 
1793  Ezek alatt a kifejezések alatt a hazai jogban elsősorban büntetőjogi fogalmakat értünk. Az Egyesült 

Államokban az itt ismertetett eljárások alapvetően kártérítési jellegűek, bizonyos esetekben azonban 

(ha a cselekmény bűncselekményt is megvalósít) büntetőeljárás is indulhat ugyanazon tényállás 

alapján. 
1794  Ebben az esetben az amerikai angolban a „disparagement” kifejezés szerepel, amely általános ma-

gyar fordításban lekicsinylést, ócsárlást, lenézést (átv.) jelent (Országh – Magay, 2006; Soanes – 

Hawker, 2005; Allen, 2003). A defamation law rendszerében viszont ezen a kifejezésen kizárólag 

azokat a jogsértéseket értik, amelyek üzleti szempontból egy vállalkozásnak (vagy vállalkozónak) 

igazolhatóan anyagi kárt okoznak (Minc, 2020). 
1795  Minc, 2020. 
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2.2. A sérelem meghatározása 

Főszabály szerint a felperes köteles bizonyítani azt, hogy az általa sérelmezett kommu-

nikáció milyen formában és milyen mértékben okozott sérelmet számára. Ezt követően 

értelemszerűen a bíróság mérlegelésére tartozik, hogy elfogadja-e ezt az érvelést vagy 

sem.1796 Vannak azonban olyan típusú (súlyú) sérelmek, amelyek esetében magát a sé-

relem tényét nem szükséges bizonyítani, mert önmagában a közlés tartalma alapján a 

kialakult bírói gyakorlat szerint megállapítják a jogsértést („defamation per se”). A leg-

gyakrabban előforduló példák a következők: 

• ha a tényállítás a felperest bűncselekménnyel hozza összefüggésbe; 

• ha azt állítják, hogy a felperes valamilyen fertőző vagy más, tüneteiben taszító 

betegségben szenved; 

• nemi erkölccsel, szexuális élettel kapcsolatos állítások; 

• a felperes hivatásával összefüggésben tett állítások, amelyek negatív színben 

tüntetik fel mások előtt. 

Minden más esetben a felperes köteles arra, hogy bizonyítsa a bíróság előtt, hogy 

milyen kára származott (defamation per quod). Ebben a körben megállapításra kerülhet 

a valós, tényleges kár, amely a valótlan tényállítás miatt következett be, továbbá bün-

tető jellegű kár, amelynek megítélésére akkor kerülhet sor, ha az alperes cselekménye 

szándékos, és eleve rosszhiszemű, rosszindulatú volt. Utóbbi kártérítési típusra jellem-

zően akkor kerül sor, ha a tényleges kár mértéke alapján a kártérítés mértéke méltány-

talanul alacsony lenne. Mindezek mellett egyes ügyekben a bíróság a bizonyítottan el-

szenvedett mentális sérelemre tekintettel is megállapított kártérítést. 

 

2.3. Közszereplők 

Közszereplők mindazok, akik saját elhatározásukból, vagy akár a körülményeik folytán 

a nyilvánosság elé állnak, legyenek akár művészek, politikusok.1797 Ezekben az esetek-

ben a perben a felperesnek (közszereplőnek) azt kell bizonyítania, hogy az általa sérel-

mesnek vélt (téves) közlés szándékosan, rosszhiszeműen vagy súlyos gondatlanság 

eredményeként került nyilvánosságra. Mindebből az is következik, hogy a nem (feltét-

lenül) téves állításokkal szemben előterjesztett keresetek esetén csekély az esélye an-

nak, hogy a bíróság helyt ad a közszereplő kérelmének. A köz- és magánszféra szerep-

lőinek elhatárolása során az egyes államok eltérő szabályozást és joggyakorlatot követ-

hetnek, de nagy vonalakban az alábbi négy kategória állítható fel a tekintetben: 

• Magánszemélyek: Olyan személyek, akiknek nem áll szándékában a nyilvános 

szereplés és nem kívánják kritikának kitenni magukat, nem kívánják, hogy a 

 
1796  Smith, 1992: 81. 
1797  Smith, 1992: 48. 
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nyilvánosság véleményt formáljon róluk. Tipikusan ilyenek a hétköznapi embe-

rek, akik kerülik a nyilvánosságot. 

• Közhivatalnokok: Mindazok, akik az állami szféra hierarchiájában helyet foglal-

nak, és valamilyen módon ráhatásuk van a kormányzati (közigazgatási) ügyek 

alakulására. Idetartoznak a közszolgálati dolgozók, a politikusok és mindenki, 

aki valamilyen formában az állam alkalmazásában áll (pl. állami vállalatnál1798). 

Az állami vállalatok tekintetében konkrét eseti döntés mondta ki, hogy az Első 

Alkotmánykiegészítés rendelkezéseit a közszféra tekintetében attól függetlenül 

kell alkalmazni, hogy milyen szervezeti formában jelenik meg az állam.1799 

• Általános közéleti szereplők: Olyan személyek, akik olyan hatalommal vagy be-

folyással rendelkeznek, amelyek alapján természetesnek mondható, hogy véle-

ményt formáljanak velük kapcsolatban vagy vitát váltsanak ki, például művé-

szek, sportolók, celebek. 

Az utolsó kategóriába azok tartoznak, akik csak valamely konkrét oknál vagy kö-

rülménynél fogva kerültek a nyilvánosság homlokterébe, olyasmit tettek vagy olyan 

helyzetbe kerültek, amellyel kiváltották a nyilvánosság érdeklődését.1800 Ebbe a kate-

góriába sorolják például azokat, akik kirívóan súlyos bűncselekményt követtek el. 

A sérelemjoggal kapcsolatos eljárásokkal összefüggésben az alábbi összegző meg-

állapítások tehetők: 

Az Egyesült Államok joggyakorlata sokkal inkább az alperest támogatja, mindenek-

előtt a közszereplőket érintő ügyekben, tekintettel az Első Alkotmánykiegészítésben 

megfogalmazott szólásszabadságnak a bírói gyakorlatban kialakult következetességére. 

Fentiektől függetlenül az egyes államok eltérő szabályokat alkothatnak és eltérő bí-

rói gyakorlatot folytathatnak a szövetségi gyakorlathoz képest. Bizonyos államokban – 

különösen az eljárási szabályok – jelentősen eltérhetnek egymástól. Olyannyira, hogy 

számos államban kriminalizálták a szólásszabadság megsértését, és büntetőeljárás is 

indulhat a személyiségi jogokat megsértőkkel szemben. 

Témánk fő fókusza szempontjából pedig a legfontosabb megállapítás, hogy a már em-

lített Communications Decency Act 230. §-a és az internet technikai sajátosságai kö-

vetkeztében az online térben elkövetett személyiségi jogokat sértő cselekmények jelen-

tős része ellenőrizhetetlenné vált. 

 

3. Kormányzati szereplők a közösségi médiában a bírói gyakorlat tükrében 

Ebben a fejezetben – tekintettel az Első Alkotmánykiegészítés jelentőségére is – azokat 

az általunk legfontosabbnak ítélt jogeseteket elemezzük, amelyek az utóbbi időszakban 

 
1798  Az állami vállalatok működésével kapcsolatban lásd: Fézer, 2019. 
1799  Lebron v. National R.R. Passenger Corp., 513 U.S. 374, 392 (1995). 
1800  Limited-Purpose Public Figures (LPPFs). 
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jelentős hatást gyakoroltak a kormányzati szereplők közösségi médiában betöltött sze-

repének jogi megítélésére.1801 

Az Egyesült Államokban az első mérföldkő, amely a szövetségi kormányzati sze-

replők közösségimédia-jelenlétét széles körben elterjesztette, az ún. Open Government 

Initiative (Nyílt Kormányzat Kezdeményezés) volt. Ennek elsődleges célja a működés 

átláthatóságának megteremtése volt az „új technológiák” felhasználásával.1802 Ezt kö-

vetően számos központi kormányzati szervnél létrejöttek azok a szervezeti egységek, 

amelyek a közösségimédia-megjelenésekért felelősek. Mindazonáltal a kormányzat 

több, közösségi portált üzemeltető vállalattal is megállapodott abban, hogy olyan fej-

lesztéseket hoznak létre, amelyek a kormányzati kommunikációs elvárásokhoz és el-

képzelésekhez jobban illeszkednek. Mindezek után számos példa igazolta, hogy a kö-

zösségi média a kormányzat megbízható kommunikációs csatornájává vált. Hogy csak 

a legfontosabbakat említsük: a Twitter használata 2010-ben a keleti parti hóviharok 

során; a Facebook alkalmazása az ún. Arab Tavasz idején 2011-ben; ugyanebben az 

évben a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség (Federal Emergency Management 

Agency – FEMA) felhívása arra, hogy a földrengések során a kapcsolattartás megbíz-

hatóbb a közösségi médián keresztül a hagyományos telefonvonalakhoz képest. A vál-

sághelyzetekben szükséges kommunikáció szükségességével, annak megfelelő módo-

zataival már a ’60-as, ’70-es években elkezdtek foglalkozni.1803 A ’90-es évek végétől 

azonban megváltoztak a korábbi kommunikációs eszközök és csatornák, sőt, a polgá-

rok elvárásai is ilyen helyzetekben az igazgatási szervekkel, civil szervezetekkel szem-

ben. A leglátványosabb fejlődés pedig a Web 2.0 megjelenéséhez köthető: a Twitter, a 

Facebook és hasonló médiumok széles körben kerültek alkalmazásra1804 a 2010-es haiti 

földrengés, a 2011-es fukushimai katasztrófa vagy a Sandy hurrikán (2013) pusztítása 

esetén.1805 Az internet által biztosított gyorsaság és az információk jelentős mennyisé-

gének viszonylag könnyű megosztása révén a döntéshozatali folyamatok is átlátha-

tóbbá, maguk a döntések pedig ezáltal elfogadhatóbbá válnak.1806 

Érdekes ezzel kapcsolatban azt is megfigyelni, hogy míg korábban a technológiai 

újítások közigazgatási bevezetése felülről lefelé történt, addig a közösségi média hasz-

nálatának begyűrűzése a kormányzati kommunikációba ezzel – legalábbis részben – 

ellentétes irányt mutat, amely kezdetben kevésbé volt formális, és csak lassanként vett 

 
1801  Nyilvánvalóan nem lehet elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy akármennyire is igyekszünk politika-

ilag objektívek maradni, az Egyesült Államokban a közösségi média és a kormányzat viszonya a 

Trump-adminisztráció időszakában sokkal intenzívebbé vált. Az a tény, hogy az alábbi jogesetek 

szignifikánsan csak az egyik politikai oldalt (republikánus) reprezentálja, nem értékválasztás. A leg-

többet idézett és legnagyobb visszahangot kiváltott eseteket vettük górcső alá. 
1802  Obama, 2009. 
1803  Wendling – Radisch – Jacobzone, 2013: 10. 
1804  Disaster Service Program Review, 2011: 17. 
1805  Cohen, 2013, Lohrmann, 2017. 
1806  Wendling – Radisch – Jacobzone, 2013: 7–8. 
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fel „hivatalos” szerepet. Ez nyilván elsősorban a közösségi média közkedveltségének, 

ezzel együtt pedig annak köszönhető, hogy a felhasználók információs igénye egyre 

növekszik ezeken a platformokon.1807 

A szólásszabadsággal kapcsolatos bírói gyakorlat jelentőségét – az angolszász jog-

rendszer nyilvánvaló sajátosságain túl – Schauer gondolataival lehet kiválóan érzékel-

tetni: „az alkotmány morális vonatkozású, határozatlan jogfogalmakat tartalmazó ren-

delkezéseinek értelmezése során (szólásszabadság, egyenlőség, kegyetlenség stb.) a bí-

róságok feladata az, hogy elméleteket alkossanak, olyan elméleteket, amelyek alapve-

tően tudományos jellegűek, mégis jelentősen támaszkodnak az esetjogra”.1808 Barendt 

pedig – összehasonlító jellegű elemzésében – rámutat arra, hogy „[m]inél részletesebb 

és összetettebb egy alkotmány, minél sajátosabb a jogi nyelvezete, annál nagyobb je-

lentősége lesz a szövegszerű és strukturális értelmezésnek”.1809 Könnyű belátni tehát, 

hogy az amerikai elméleti és esetjogi irodalom miért foglalkozik olyan részletesen, 

vissza-visszatérően az Első Alkotmánykiegészítés értelmezésével. 

A következőkben néhány olyan bírói ítéletet elemzünk, amelyek kifejezetten a kor-

mányzati szereplők közösségimédia-jelenlétével foglalkoztak az Egyesült Államokban. 

Az alábbiakban elemzett ítéletek az azokban foglalt konkrét döntéseken túlmutató je-

lentéstartalommal bírnak, és bizonyosak vagyunk afelől, hogy a közeljövőben még szá-

mos esetben fognak ezekre a döntésekre hivatkozni – nem csak a precedensjog ismert 

sajátosságai miatt, hanem a tudományos igényű elemzésekben is. 

Először röviden csak utalunk egy, a közösségi média szempontjából fontos mérföld-

kőnek tekinthető esetre. A Bland v. Roberts ügyben 2013-ban a bíróság ugyanis egyér-

telműen kimondta, hogy a „like” gomb használata a közösségi médiában beletartozik a 

véleménynyilvánítás szabadságába, így ugyanolyan alkotmányos védelmet élvez, mint 

a hagyományos sajtóban megjelent szöveges vélemény.1810 Ezzel az ítélettel már a bíró-

ság előrevetítette az alábbiakban is látható, további döntéseket a virtuális tér alkotmá-

nyos megítélésével kapcsolatban. 

A következő döntés Trump elnök Twitter-fiókjával kapcsolatban született.1811 Az al-

peresek többek között közösségimédia-felhasználók voltak, akiket „blokkoltak” Do-

nald J. Trump amerikai elnök Twitter-oldalán, tekintettel arra, hogy nemtetszésüket fe-

jezték ki az elnök egyes posztjaiban megfogalmazottakkal szemben. Az alperesek sze-

rint az oldalról történő letiltásuk az amerikai alkotmány véleménynyilvánítással kap-

csolatos Első Alkotmánykiegészítésébe ütközik. A Twitteren a blokkolás funkció ered-

ményeként az érintett többé nem fér hozzá a bejegyzésekhez, nem láthatja azokat és 

nem fűzhet hozzá megjegyzéseket, észrevételeket, holott egyébként ezek a bejegyzések 

 
1807  Mergel, 2012: 468–469. 
1808  Schauer, 1983: 1305. 
1809  Barendt, 2005: 1. 
1810  Bland v. Roberts, No. 12 – 1671, 4th Cir., (2013). 
1811  Knight First Amendment Institute, et al. v. Donald J. Trump, et al. No. 18-1691-cv (2018). 
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alapértelmezésben bárki számára láthatóak. Az ügy legfontosabb kérdése abból fakad, 

hogy az elnök a közösségi médiában meglehetősen új gyakorlatot alakított ki a kom-

munikációt illetően. A perben a legkényesebb kérdés annak eldöntése volt, hogy az 

elnök által használt Twitter-fiók magánfióknak számít-e vagy sem. Ha ugyanis privát-

jellegű platformról van szó, akkor természetesen szóba sem kerülhet az Első Alkot-

mánykiegészítés megsértésének lehetősége. Amennyiben viszont nem magán-, hanem 

hivatali fiókról van szó, akkor igenis felmerül, hogy az oldalon biztosítani kell az al-

kotmány Első Alkotmánykiegészítésében megfogalmazott szabadságjogokat. 

A felperesek sajátosan határozták meg a közösségi média fogalmát is. Azt állították, 

hogy ennek lényege éppen a megjegyzések (válaszok, kommentek) elhelyezésének le-

hetőségében és azok megjelenésének logikájában rejlik. Az eredeti tweetre (bejegy-

zésre) adott válaszok egy megjegyzésláncot képeznek. Egy bejegyzés megtekintése al-

kalmával ezek a megjegyzések a bejegyzés alatt láthatóvá válnak. Ráadásul nemcsak 

az eredeti bejegyzésre tett közvetlen válaszok (első szintű válaszok – first-level replies), 

hanem az első szintű válaszokra adott további észrevételek (második szintű válaszok – 

second-level replies) is láthatóak. A megjegyzések láncolata többszintű átfedéseket tesz 

lehetővé az egyéni vagy éppen csoportos – meglehetősen nagy létszámú – felhasználók 

között. A felperes álláspontja szerint éppen ez a sajátosság az, ami a Twittert „közös-

ségimédia-felületté” („social media platform”) teszi. 

A Fehér Ház álláspontja az ügyben az volt, hogy ugyan az elnöki közösségi oldal 

nem független teljes mértékben a kormányzattól, mégis, az az aktus, amellyel az elnök 

blokkolt bizonyos felhasználókat, nem elnöki minőségében történt, hanem magánsze-

mélyként. Az oldalt ugyanis még beiktatását megelőzően, 2009 márciusában hozta létre 

(@realDonaldTrump), tehát senki sem vitathatja, hogy azt magánszemélyként üzemel-

tette korábban, és amint elnöki megbízatása véget ér, az ismét teljes mértékben privát 

fiókká válik. A per során ugyanakkor megállapítást nyert, hogy maga az elnök volt az, 

aki világossá tette a beiktatását követően, hogy ezen a csatornán az elnöki tevékenysé-

gével, politikájával kapcsolatos kommunikációt is fog folytatni. A per idején egyébként 

az oldalnak több mint ötvenmillió követője volt, a jelen tanulmány készítésének idő-

pontjában közel nyolcvankétmillió. Az elnöki bejegyzések tehát a szokásosnál is több 

reakciót váltanak ki, amelyek további és további kommenteket kapnak.1812 

Maga az oldal ugyanakkor számos tekintetben azt a benyomást kelti, mintha hivatalos 

állami oldal lenne. A tulajdonos megjelölésében is szerepel az a tény, hogy az Egyesült 

Államok 45. elnöke, és a feltöltött felvételek is leginkább elnöki tevékenysége közben 

ábrázolják. Egy korábbi, 2017-es sajtókonferencián pedig éppen a Fehér Ház sajtótitkára 

nyilatkozta, hogy Trump elnök tweetjeit az elnök hivatalos nyilatkozatainak lehet tekin-

teni, és az oldal egyike a Fehér Ház hivatalos kommunikációs eszközeinek, olyannyira, 

 
1812  Nem is beszélve a legutóbbi időkben megjelent, politikai véleményekkel kapcsolatos feszültségekről 

(2020. május). 



 

– 630 – 

hogy annak kezelésében az elnöki adminisztráció közösségi médiáért felelős elnöki asz-

szisztense is részt vesz. További fontos sajátosság, hogy a Nemzeti Archívum az 1978-

as, elnöki felvételekkel összefüggésben meghozott törvény (The Presidential Records 

Act of 1978) alapján Presidential Records hivatalosnak és archiválandónak minősítette 

azokat a bejegyzéseket, amelyeket az elnök a Twitter oldalán megoszt. 

Az elnök és a kormányzat azt mindenesetre elismerte, hogy mindazok, akik kritikát 

fogalmaztak meg a felperesek közül az elnök közösségi oldalán, blokkolásra kerültek, 

és így ezt követően már nem láthatták sem a bejegyzéseket, sem az azokra adott későbbi 

válaszokat sem. Mindez azt is megakadályozta a „letiltottak” számára, hogy másokkal 

eszmét cseréljenek a platformon ebben a témában. 

Az elsőfokú bíróság végül úgy döntött, hogy a politikai jellegű kritikát megfogal-

mazó felhasználók kitiltása az elnök Twitter oldaláról az Első Alkotmánykiegészítés 

rendelkezéseibe ütközik. A fent kifejtett módon létrejövő hozzászólásláncokkal 

ugyanis a platformon egy interaktív közösségi fórum jött létre, ugyanakkor a virtuális 

térben is biztosítani kell a véleménynyilvánítás lehetőségét. Az elnöki Twitter-fiókot 

az elnök és alkalmazottai kezelték, az korábban is bárki számára elérhető volt, minden-

féle előzetes korlátozó rendelkezés nélkül. A fiókot pedig nyilvánvalóan nemcsak pri-

vát célokra használja, hanem olyan üzeneteket is közöl, amelyeket elnöki minőségében 

oszt meg a nyilvánossággal. Ennek megfelelően pedig az elnök és a fiók további kezelői 

kormányzati szereplőként felügyelik az oldal működését, beleértve a blokkolási lehe-

tőséget is. Nem lehet elválasztani tehát ilyen esetben az egyes kezelői műveleteket 

aszerint, hogy egy adott tevékenység szempontjából valaki éppen magánszemélyként 

jár el vagy sem. Azzal tehát, hogy az oldalról letiltottak bizonyos felhasználókat a po-

litikai véleményük miatt, diszkrimináltak egyeseket egy nyilvános, kormányzati fel-

ügyelet alatt álló és bizonyos esetekben hivatalos kormányzati álláspontot, politikát 

közvetítő oldalon. A bíróság egyik különös jelentőségű megállapítása, hogy nem sze-

lektálhatók a felhasználók politikai véleményük alapján egy, az elnök által választott, 

olyan nyilvános kommunikációs csatornán, amelyen keresztül az üzenetei több millió 

emberhez jutnak el. Önmagában az a tény, hogy ezt a fiókot magánszemélyként hozták 

létre, és ugyanilyen minőségben birtokolják, nem jelenti azt, hogy ez a platform a ma-

gánszférára vonatkozó szabályok szerinti elbírálás alá esik akkor, ha a tartalmát állami 

vezetők határozzák meg és magát a csatornát kormányzati jellegű kommunikációra 

használják. Az ítélet hivatkozik egy korábbi ítéletre is (Packingham v. North Carolina), 

amelyben főszabályként állapították meg, hogy az Első Alkotmánykiegészítés szem-

pontjából a közösségi (elektronikus, virtuális) média ugyanolyan elbírálás alá esik, mint 

bármely más médium.1813 A fellebbviteli bíróság a körzeti bíróság elsőfokú ítéletét 

helybenhagyta, ezzel együtt pedig felhívta a peres felek és a közösség figyelmét arra, 

hogy ha az Első Alkotmánykiegészítés jelent bármit is, akkor azt, hogy a közérdekű 

 
1813  Packingham v. North Carolina, 2017. 
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témákban a kritikus beszédre a helyes válasz a még több beszéd, nem a kevesebb.1814 

A per jogerősen nem zárult még le.1815 

Egy másik, az elnöki kommunikációra vonatkozó döntést követő bírói ítélet szintén 

hasonló módon foglalt állást.1816 Ebben az esetben az történt, hogy egy megyei önkor-

mányzat felügyelőbizottságának elnöke létrehozott három Facebook-oldalt, amelyek 

közül az egyik a személyes oldala volt, egy másik a politikai kampányában, politikus-

ként használt profil és a harmadikat (amely lényegében a per alapját képezte) úgy ne-

vezte el, hogy a felügyelőbizottság elnökének oldala. Ez utóbbit „hivatalos kormány-

zati” oldalként definiálta, és biztatott mindenkit, hogy bátran fogalmazza meg javasla-

tait a megyei önkormányzat működésével kapcsolatosan. A Facebook-fiók működése 

és az oda feltöltött információk, posztok alapján ebben az esetben is egyértelmű volt, 

hogy annak ellenére, hogy a Facebook működési logikája szerint csak egy magánsze-

mély által létrehozott privát fiókon keresztül lehet menedzselni egy „hivatalos” fiókot, 

ezen a csatornán elsősorban hivatali információkat, a testület működésével kapcsolatos 

híreket, eseményeket osztott meg az alperes. A számos komment között kritikus meg-

nyilvánulások is voltak, amelyek érintették mind a testület, mind annak elnökének te-

vékenységét. Ilyen hangvételű üzeneteket, válaszokat posztolt a felperes is. Az ilyen 

típusú kritikákra az alperes alkalmanként válaszolt is. Egy közmeghallgatást követően 

a felperes szintén kritikát fogalmazott meg több fórumon az alperes működésével össze-

függésben, amelyből a Facebookon „szóváltás” alakult, és amelyet ezt követően az alpe-

res törölt a felperes és a saját megjegyzéseivel együtt. A felperes ezt a szólásszabadság 

megsértésének tekintette, és kérte a kommentjei ismételt elérhetővé tételét. Miután ez 

nem történt meg, bírósághoz fordult. A megyei önkormányzat álláspontja a pert megelő-

zően és a per során is az volt, hogy a felügyelőbizottság elnökének profiljai nem tekint-

hetők hivatalos önkormányzati kommunikációs csatornának. Az elsőfokú bíróság az Első 

Alkotmánykiegészítés megsértése tekintetében a felperesnek adott igazat. Később a fel-

lebbezési kérelemben és a fellebbezés elbírálása során is a felperes azt állította, hogy az 

ő Facebook-oldalai nem „kormányzati színben” nyilatkoztak, hanem azok az ő szemé-

lyes, privát véleményét tükrözik, így nem sértette meg az Első Alkotmánykiegészítést. 

A bíróság végül a jogerős ítéletében arra a következtetésre jutott, hogy annak elle-

nére, hogy technikailag valóban csak magánszemélyként lehet fiókot kezelni a Face-

bookon, a bejegyzések jellegéből egyértelmű volt, hogy azok többségét az alperes hi-

vatali minőségében tette. Számos olyan tevékenységet osztott meg, amelyen részt sem 

tudott volna venni akkor, ha a felügyelőbizottsági tisztségét nem töltötte volna be. 

 
1814  „In resolving this appeal, we remind the litigants and the public that if the First Amendment means 

anything, it means that the best response to disfavored speech on matters of public concern is more 

speech, not less.” 
1815  Knight First Amendment Institute, et al. v. Donald J. Trump, et al. 18-1691-cv, For the Second 

Curcuit (2020). 
1816  Davison v. Randall et al., 2019. 
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Mindez pedig megalapozza az Első Alkotmánykiegészítés megsértésének lehetőségét, 

figyelemmel arra is, hogy ez az ítélet is azt hangsúlyozza, hogy az alkotmányos szabá-

lyok szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága 

tradicionális vagy virtuális (értsd: elektronikus) környezetben történik.1817 A Packin-

gham v. North Carolina ügyben ugyanis épp az volt a vizsgálat egyik kulcskérdése, 

hogy az internet olyan közösségi térnek minősíthető-e, amelyre alkalmazni kell az Első 

Alkotmánykiegészítésben foglaltakat. Ez utóbbi ügyben Kennedy bíró álláspontja az 

volt, hogy nincs szükség annak vizsgálatára, hogy milyen fizikai értelemben vett térben 

valósul meg a kommunikáció. Megítélése szerint az internet ebből az aspektusból egy 

hatalmas demokratikus fórum, amelynek része a közösségi média, így ez utóbbi is ér-

telemszerűen az alkotmányos szabályozás védelme alá tartozik. 

Témánk szempontjából az egyik legfontosabb megállapítás – a véleménynyilvánítás 

szabadságára vonatkozó kinyilatkoztatások mellett –, hogy a bíróságok a közösségi 

platformokon fenntartott fiókok működése szempontjából a tulajdonos (kezelő) kom-

munikációs gyakorlatát érdemben vizsgálják, és ez alapján mérlegelnek a tekintetben, 

hogy egy magánszemély által létrehozott platform kormányzati, „hivatalos” fióknak 

minősül-e, avagy sem. A bírói gyakorlat pedig abba az irányba mutat, hogy ha egy ilyen 

fórumon valaki a munkájával összefüggésben is megoszt információkat, az olyan hiva-

talos kommunikációnak minősül, amely megalapozza az Első Alkotmánykiegészítés-

ben megfogalmazottak alkalmazását. Kijelenthetjük tehát, hogy az Egyesült Államok 

bírói gyakorlatában a jövőben – a precedensjogra is figyelemmel – minden olyan, akár 

magánszemély által létrehozott közösségi oldalt hivatalos, „kormányzati” profilként 

fognak kezelni, amelyen a magánszemély hivatali tisztségével összefüggésben is meg-

nyilatkozik. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban az eset egyik érdekessége még Keenan bíró 

párhuzamos indokolása. Keenan álláspontja szerint nem volna szabad minden kormány-

zati tisztviselőnek korlátlanul megnyilvánulnia hivatali kérdésekben, legfeljebb csak a 

szűk értelemben vett hatáskörét illetően. Példaként az esetben megjelenő bizottságot em-

lítette, amellyel kapcsolatban kifejtette, hogy bizonyos hatáskörök, döntési kompetenciák 

a bizottságot, mint testületet illetik meg. Az elnök jogköre ehhez képest elsősorban az 

ülésvezetés és a napirend meghatározása. Az elnöknek tehát – a bíró álláspontja szerint – 

nincs korlátlan és alanyi joga arra, hogy a bizottság döntési kompetenciáit érintő kérdé-

sekben megnyilatkozzon a közösségi médiában. Itt ugyanis nem választott tisztségvise-

lőkről van szó. Utóbbiak esetében más a helyzet, mert az állampolgári felhatalmazás ala-

pozza meg azt a lehetőséget, hogy tisztségüket tekintve bárhol, akár a közösségi médiá-

ban is megnyilvánuljanak a hivatalos feladatkörükben, tisztségükben.1818 

 

 
1817  Packingham v. North Carolina, 2017. 
1818  Itt egyébként példaként az indokolás pont az általunk előzetesen elemzett Trump-féle Twitter-hasz-

nálattal kapcsolatos bírói döntést hivatkozza. 
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4. Az adatvédelem és a magánszféra védelmének egyes kérdései 

Az Egyesült Államok adatvédelemmel kapcsolatos szabályozási rendszere merőben el-

térően fejlődött az európai megoldásoktól. A szabályozási logika alapvetően az önsza-

bályozásból indult ki, és ez a kiindulópont máig érezhető hatással van a magánszféra 

védelmének rendszerére. 

 

4.1. Az amerikai privacy-értelmezés elemi kérdései 

Az Egyesült Államok adatvédelmi szabályozása kapcsán mindenekelőtt azt kell tisztáz-

nunk, hogy az adatvédelmi jog egyik alapfogalma, a „privacy” kifejezés szélesebb értelme-

zési tartományt fed le, mint Európában. Ez természetesen nem képezi akadályát annak, 

hogy az adatvédelemmel összefüggésben a privacy fogalma alatt magánszférát értsünk e 

tanulmányban is, de a szabályozási sajátosságok megértéséhez ez fontos szempont. A pri-

vacy fogalmának egyébként egyes álláspontok szerint több típusa létezik, és tartalma dina-

mikusan változik, különösen napjaink technológiai fejlődésének tükrében.1819 

A magánszféra védelmével kapcsolatos elvek tudományos megalapozása az Egye-

sült Államokban kezdődött, Warren és Brandeis The Right to Privacy címet viselő ta-

nulmányával1820, és már akkoriban is a technológiai fejlődés (fényképezőgép) vívmá-

nyai váltották ki a magánszféra védelmének szükségességét.1821 Mint azt Szőke össze-

foglalja, a magánszférához való jog a 20. század első felében fokozatosan, a bírói gya-

korlat alapján vált egyre elfogadottabbá az Egyesült Államok jogában. Az európai jog-

rendszerek később az Amerikai Egyesült Államok megoldásait követve kezdtek a ma-

gánélethez való joggal foglalkozni, és a huszadik század végére hatékonyabb magán-

életvédelmi rendszereket építettek ki, olyannyira, hogy túl is léptek Warren és Brandeis 

eredeti elgondolásain, és a magánszférát az állami információpolitika túlhatalmával 

szemben is védelembe vették.1822 

Jelentős mérföldkő volt az adatvédelmi szabályozásban az OECD-irányelvek elfoga-

dása 1980-ban.1823 Az ebben foglalt előírások nem voltak kötelező érvényűek, de tekin-

tettel arra, hogy számos állam részese volt az irányelvek megfogalmazásának (köztük az 

Egyesült Államok is), a dokumentum kellő kiindulópontot adott az adatok nemzetközi 

áramlásának szabályozásához.1824 Ez azért nagyon fontos, mert az adatok nemzetközi 

áramlásának jelentősége azóta hatványozottan felértékelődött. Könnyű belátni, hogy az 

információs technológia fejlődése és térhódítása egyre több kihívás elé állítja a magán-

szféra védelméért küzdőket. Elég csak visszacsatolnunk például arra a megközelítésre, 

 
1819  Szőke, 2015: 13. 
1820  Warren – Brandeis, 1890. 
1821  Post, 1991: 648. 
1822  Szőke, 2015: 27. 
1823  Bing, 1984: 272. 
1824  Szőke, 2015: 33. 
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amely az Első Alkotmánykiegészítés értelmezésének reformját is az adatok hatalmas 

mennyiségének kezelésével összefüggésben szorgalmazzák. Az adatok nemzetközi 

áramlásának szabályozása mindazonáltal üzleti és nemzetbiztonsági kérdéssé is vált. 

Az Egyesült Államok szabályozási környezete azonban továbbra sem mutatott egy-

séges képet, az általános jellegű szövetségi szabályozás szinte teljesen hiányzott, és a 

tagállami szabályozás is inkább esetlegesnek volt mondható.1825 Az Egyesült Államok 

adatvédelmi joga a második generációs szabályozás időszakában az európai fejlődéstől 

eltérő irányt vett. Az önszabályozási megoldások ezzel szemben egyre elterjedtebbek 

lettek, de alapvetően a gazdasági szféra érdekei érvényesültek. Számos jól körülhatárolt 

területre vonatkozóan azonban született szektorális szabályozás, például az egészség-

ügy, a banktitok, a hírközlés, vagy a gyermekek online jelenléte kapcsán.1826 Az Egye-

sült Államok sajátos szabályozásának alapja egyes álláspontok szerint nem gyengébb, 

mint az európai, csak más alapjogi felfogásra épül. A jogalkotó kiindulópontja az, hogy 

az adatvédelmi kérdéseket a piaci erőviszonyokra és az iparági önszabályozásra bízza, 

és csak akkor avatkozik be a folyamatokba, amikor az feltétlenül szükséges. 1827 

Figyelemmel azonban a világgazdaság globalizálódására és az információs és kom-

munikációs technológia töretlen fejlődésére, az Egyesült Államok sem tudta teljesen 

elkerülni azt, hogy a nemzetközi adatáramlásba valamilyen szabályozott módon bekap-

csolódjon. Hosszú egyeztetéseket követően aztán sor került a Safe Harbour Agree-

ment1828 megkötésére az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Ennek lényege, 

hogy az EU adekvát szabályozásnak (és védelemnek) fogadta el azoknak a szereplők-

nek az adatkezelését, amelyek teljesítették a megállapodásban foglalt követelményeket 

(Safe Harbour Principles).1829 Nem sokkal a megállapodás megkötését követően, 2001. 

szeptember 11-én került sor arra a terrorcselekményre, amely azonban jelentősen meg-

változtatta a továbbiakra az Egyesült Államok adatpolitikáját, különösen, ami a nem-

zetközi adatáramlást érinti. Ezt követően – átmeneti idő után – a nemzetközi adatkeze-

lési politika meghatározó szereplőjévé ismét az Egyesült Államok vált.1830 Olyannyira, 

hogy az Európai Bíróság 2015-ben kimondta, hogy nem alkalmazhatók a Safe Harbour 

Egyezményben foglalt rendelkezések, mert nincsenek meg a kellő garanciák az Euró-

pából származó adatok kezelésére.1831 Ez azért is volt fontos, de nehéz döntés az inter-

netszolgáltatók szempontjából, mert számos, az Egyesült Államokban honos cég erre 

 
1825  Sokkal inkább szektorális szabályok születtek szövetségi szinten is, ilyenre példa az 1974-es Privacy 

Act, amely az állami szféra adatkezelését szabályozta. Lásd: Jóri, 2005: 34. 
1826  Claypoole, 2014: 2. 
1827  Szőke, 2015: 53. 
1828  2000/520/EK bizottsági határozat. 
1829  Jóri, 2005: 34. 
1830  Jóri, 2005: 35. 
1831  Schrems v. Data Protection Commissioner, C-362/14. (2015). 
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alapozva végzett adatkezelést a szolgáltatásaikhoz kapcsolódóan.1832 Az egyik legje-

lentősebb ügyben Maximilian Schrems osztrák Facebook-felhasználó nyújtott be az ír 

adatvédelmi hatóságokhoz1833 panaszt amiatt, mert a felhasználói adatait az Egyesült 

Államokba továbbították. A probléma alapja az volt, hogy 2013-ban Edward Snowden 

az Egyesült Államok hírszerző szolgálatainak a tevékenységeire vonatkozóan azt állí-

totta, hogy az Egyesült Államok joga és gyakorlata nem biztosít elégséges védelmet az 

ebbe az országba továbbított adatok hatóságok általi megfigyelésével szemben. Az ír 

hatóság azzal az indokkal utasította el a panaszt, hogy a Bizottság 2000. július 26-i 

határozatában megállapította, hogy az Egyesült Államok az ún. „biztonságos kikötő” 

rendszere keretében megfelelő védelmi szintet biztosít a továbbított személyes adatok 

számára. A jogi eljárás során a High Court of Ireland fordult az Európai Bírósághoz, 

amely végül úgy ítélte meg, hogy „a Bizottság azon határozatának létezése, amely meg-

állapítja, hogy valamely harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít a továbbított 

személyes adatoknak, nem teheti semmissé, vagy csökkentheti a nemzeti felügyeleti ha-

tóságok számára az Európai Unió Alapjogi Chartája és az irányelv alapján biztosított jog-

köröket”.1834 Ez az ítélet kitűnő példa a két adatvédelmi szabályozási modell között fenn-

álló feszültségre. Az adatok nemzetközi áramlásának kérdése tehát régóta megkerülhe-

tetlen, mégsincs teljes körű megoldás a problémára. Az EU általános adatvédelmi ren-

delete1835 több kérdést is rövidre zár ugyan (az EU területén nyújtott szolgáltatásokkal 

szemben támasztott követelmények, függetlenül a szolgáltató honosságától), mégis 

maradtak olyan – akár gyakorlati – kérdések, amelyek nem kerültek feloldásra.1836 

 

4.2. Magánszféra a közösségi médiában? 

A magánszféra védelmét tekintve egyes szerzők a közösségi médiát egyenesen átoknak 

tekintik.1837 A közösségi oldalakon keresztül a szolgáltatók számos olyan adathoz fér-

nek hozzá, amelyeket a felhasználók sokszor önként, de számos esetben nem feltétlenül 

tudatosan osztanak meg. Mindezek mellett az így megszerzett adatokat a szolgáltatók 

további következtetések levonására is képesek használni (vásárlási szokások, preferen-

ciák, online ismerősök hasonló szokásai, utazási desztinációk stb.). Az egyik legfőbb 

 
1832  Schubauer, 2016: 141. 
1833  Tekintettel a Facebook ír leányvállalatára. 
1834  Az Európai Unió Bírósága, 2015: 2. 
1835  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes szemé-

lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram-

lásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
1836  E sorok szerzője éppen a jelen tanulmány elkészítéséhez szükséges forráskutatás során szembesült 

olyan helyzettel, amelynek során azért nem fért hozzá egy-egy cikkhez, mert az amerikai honlap a 

GDPR szabályozásra hivatkozással (felismerve a számítógép IP-címe alapján a látogató európai vol-

tát) megtagadta a hozzáférést, elkerülendő az esetleges jogi vitákat a felhasználói adatok kezelésé-

nek jogszerűségével összefüggésben. 
1837  Claypoole, 2014: 1. 
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kritika az Egyesült Államok szabályozási megoldásával szemben, hogy a formális kö-

telezettségek teljesítése esetén a szolgáltatók nem vonhatók felelősségre, tehát adott 

esetben a felhasználók nem kapnak valós védelmet. Amennyiben például egy szolgál-

tató az általános feltételek között1838 nem tájékoztatja a felhasználót arról, hogy milyen 

adatokat gyűjt a későbbiekben, akkor az FCC szankciókkal sújthatja a kereskedelmi 

előírások megsértése miatt. Amennyiben viszont a tájékoztatás formálisan megtörtént, 

úgy nem alkalmazhatnak jogkövetkezményeket akkor sem, ha esetleg a megszerzett 

adatokból további következtetéseket vontak le, és jelentős üzleti előnyre tettek szert.1839 

E tekintetben a hozzájárulás tájékozott volta nem jön számításba, ellentétben az európai 

joggal. Az FCC 2011-től határozottabb fellépést mutatott azokkal a közösségi platfor-

mokkal szemben, amelyek megszegték a saját adatkezelési tájékoztatóikban foglalta-

kat. Az ilyen esetekben a szolgáltatókat arra kötelezte, hogy kössenek egyezséget, és 

térjenek át egy olyan hosszú távú adatkezelési politikába, amelynek értelmében a ható-

ság szorosabb ellenőrzést jogosult végezni felettük. Ilyen egyezség megkötésére végül 

majd’ minden globális szolgáltató rákényszerült: a Facebook, a Twitter, a MySpace és 

a Google is.1840 Az Egyesült Államokban számos olyan, nem szövetségi szintű szabály 

létezik, amelyek az adatok biztonságát hivatottak garantálni a közösségimédia-felülete-

ken. Ezek közül néhány olyan, amely aktív szabályozási kötelezettséget ír elő, más sza-

bályok csak akkor alkalmazandók, ha felmerül az érintett adatok elvesztésének (eltulaj-

donításának) vagy az eredeti céllal ellentétes felhasználásának lehetősége. Szűk körben 

az egyes államok is jogosultak arra, hogy – tiszteletben tartva az alkotmányos rendelke-

zéseket – bizonyos esetekben olyan szektorális szabályozást alkalmazzanak, amely kife-

jezetten a közösségi médiát érinti. California államban például a fiatal felhasználók te-

kintetében kötelezővé tették annak a biztosítását a közösségimédia-szolgáltatók számára, 

hogy az érintett korcsoportba tartozók utólag törölhessék a kommentjeiket. Ez volt gya-

korlatilag az első lépés a felejtéshez való jog biztosítása felé vezető úton. 

 

4.3. A legújabb fejlemények a magánszféra védelmében 

Tekintettel arra, hogy több politikai és tudományos szervezet is megfogalmazott aján-

lásokat a közösségi média – elsősorban politikai befolyások miatti – szabályozá-

sára1841, az Egyesült Államokban az elmúlt évben (2019 novemberében) Online Pri-

vacy Act címmel került előterjesztésre egy törvényjavaslat, amely alapvető változá-

sokat hozna az adatvédelmi szabályozásban. A javaslat elsődleges célja lényegében 

 
1838  Ami lehet a regisztrációkor „pipával” elfogadott tájékoztató vagy általános szerződési feltétel része. 
1839  Claypoole, 2014: 2. 
1840  Claypoole, 2014: 2. 
1841  Stigler Committee on Digital Platforms, 2019: 325–327. 
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egy adatvédelmi hatóság létrehozása (United States Digital Privacy Agency).1842 A ja-

vaslat gyakorlatilag azokat a legfontosabb jogintézményeket és definíciókat kívánja be-

építeni az Egyesült Államok jogrendjébe, amelyeket a nemzetközi dokumentumok már 

korábban is nevesítettek, és amelyek jó része szerepel az EU általános adatvédelmi ren-

deletében is. Kifejezett meghatározásokat tartalmaz a profilalkotásra vonatkozóan, rész-

letesen meghatározva azokat a műveleteket, amelyeket a közösségi platformok gyakor-

latilag jelenleg is végeznek a minél sikeresebb kereskedelmi tevékenység érdekében. 

A javaslat számos, az Egyesült Államok szövetségi szabályozásában nem vagy csak 

szektorálisan megjelenő szabályt átfogóan, kódexjelleggel rendezne. Álláspontunk sze-

rint ennek a javaslatnak, pontosabban a 2019-ben és 2020-ban kialakulóban lévő jog-

alkotási folyamatoknak a részletes elemzése önálló tanulmányt érdemelne, de e munka 

kereteit mindenképpen szétfeszítené. Ennek tükrében csupán néhány érdekességet vil-

lantunk fel, hogy lássuk, milyen komoly elhatározások születtek politikai síkon a ma-

gánszféra védelmének szabályozásában. 

Az egyik ilyen fontos kérdés a magánszféra sérelmének meghatározása („privacy 

harm”). A javaslat e tekintetben tíz érdeksérelmi csoportot különít el, amelyek a követ-

kezők: közvetlen vagy közvetett pénzügyi vagy gazdasági hátrány; fizikai sérelem; 

pszichológiai sérelem, ideértve a szorongást, zavart, félelmet vagy más bizonyítható 

mentális traumát; kedvezőtlen döntések vagy következmények az érintett jogainak gya-

korlása során, illetve a munkavállalói helyzet kedvezőtlenné válása (ideértve pl. az elbo-

csátást), kedvezőtlen hitelbírálati vagy biztosítási helyzet kialakulása, vagy oktatási, 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elnehezülése; megbélyegzés, hírnév sé-

relme; diszkrimináció az áruk, szolgáltatások ellenértéke tekintetében; más kedvezőtlen 

következmény, amely a családi élettel, otthonléttel összefüggésben következik be, ide-

értve a szűkebb baráti kapcsolatokat és az online tereket is (sic!); a véleménynyilvánítás 

szabadságának sérülése, ha az a személyes adatok háttérben történő gyűjtésével és fel-

dolgozásával összefüggésben történik; az egyén, egyének csoportja vagy a társadalom 

függetlenségének megsértése; más kedvezőtlen következmény vagy lehetséges követ-

kezmény, amely a törvény (javaslat) rendelkezéseinek megsértése miatt történik. A ja-

vaslat a fentieken túlmenően foglalkozik a közérdekű adatok fogalmával, valamint bün-

tetni rendelné a személyes adatok ártó szándékú nyilvánosságra hozatalát, amennyiben 

az adatkezelés mások számára kárt okoz, ideértve a megfélemlítést, más bűncselekmény 

elkövetésének megkönnyítését, súlyos vagy életveszélyes sérülések okozását. 

A javaslat részletezi az egyéni jogokat, a hozzáférést (tájékoztatás), a kijavításhoz 

való jogot (pontosság), az adatok törléséhez való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot. 

Külön nevesíti azt, hogy az automatizált döntések felett humán ellenőrzés legyen, 

amennyiben az adatkezelés eredményeként felmerül a lehetősége a magánszféra súlyos 

sérelmének. Az egyén autonómiához való jogának rögzítésével a javaslat tiltaná az 

 
1842  H.R.4978 – Online Privacy Act of 2019. 
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olyan profilalkotásokat, amelyhez az érintett nem adta kifejezett hozzájárulását. Az ada-

tok kezelésének időbeli korlátját elsődlegesen az érintett hozzájárulása képezi. Az adat-

kezelési hozzájárulás megadását a javaslat adatkategóriánként várná el, egyenként 

megadva az adatkezelés időtartamát, de bizonyos esetekre a vélelmezett hozzájárulás 

lehetőségét is fenntartja az előterjesztő, amennyiben egy termékhez vagy szolgáltatás-

hoz kapcsolódóan alapvető és nyilvánvaló adatok kezelése történik, és a termék vagy 

szolgáltatás igénybevételét kifejezetten az érintett kezdeményezte. 

A javaslat részletes elvárásokat fogalmaz meg az adatkezelők adatkezelési gyakor-

latát és folyamatait illetően, kitérve az adattakarékosság követelményére, előírva az 

adattovábbítás feltételeit, illetőleg külön rendelkezik a földrajzi helyzettel kapcsolatos 

személyes adatok kezeléséről is. Az egyik legkomolyabb újítás a már említett Digital 

Privacy Agency felállítása volna. Ez a hatóság gyakorlatilag a törvény szabályainak 

végrehajtására lenne hivatott, elég széles, szabályozási, jogértelmezési, vizsgálati (el-

lenőrzési) és végrehajtási jogosítványokkal. 

A republikánus javaslattal szinte egy időben, 2019 decemberében került benyújtásra 

a Szenátushoz egy hasonló témájú törvényjavaslat, a Consumer Online Privacy Rights 

Act.1843 Ez a törvényjavaslat szintén az alapvető, felhasználók magánszféráját védő jog-

intézmények törvényi szintű rögzítését tűzte ki célul, és gyakorlatilag ugyanazokat az 

alapvető jogokat rögzíti, amelyek a fent említett javaslatban is szerepelnek, egy kicsit 

másként. Megjelenik az átláthatóság követelménye, a törléshez való jog, a pontosság 

és az adattakarékosság elve. Ennek a javaslatnak a sajátossága, hogy ugyan nem állítana 

fel szabályozó hatóságot (a jogszabály végrehajtási feladatainak hatósági részét a már 

működő FCC-re bízná), de előírná a szolgáltatók számára, hogy alkalmazzanak egy-

egy adatvédelmi és adatbiztonsági tisztviselőt. A fogalmakkal kapcsolatban ez a javas-

lat talán közelebb áll az európai szabályozási logikához. Külön nevesíti a biometrikus 

és az érzékeny adatokat, és a nagy adatkezelőket is. 

 

Összegzés 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az Egyesült Államok közösségi médiát 

érintő joggyakorlata alapvetően az Első Alkotmánykiegészítés értelmezéséhez kapcso-

lódik. De ugyanúgy, ahogy szinte minden más vizsgálati területet (ideértve a jog vilá-

gán messze túlmutató kérdéseket is), a közösségi média, és az a rohamtempóban fejlődő 

technológia, amely a hátterében áll, gyökeresen változtatja meg a jogi gondolkodást. 

Ha csupán azokon a kérdéseken tekintünk végig, amelyeket ebben a tanulmányban 

érintettünk, akkor azt láthatjuk, hogy nem pusztán „egyszerű” jogalkotásra vagy – te-

kintettel a precedensjogra – jogformálásra, értelmezésre késztet ez az új és folyton meg-

újuló jelenség, hanem már egyenesen az alkotmányos alaptéziseket kezdi ki. Olyan, 

szinte kőbe vésettnek gondolt, kikristályosodottnak tartott elvek tekintetében nyitja újra 

 
1843  S.2968 – Consumer Online Privacy Rights Act. 
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a vitákat, amelyek megváltoztatását, megkérdőjelezését néhány évtizeddel ezelőtt nem 

is gondoltuk volna elképzelhetőnek. Számos olyan jogintézmény van, amelynek mű-

ködése, érvényesülése nem függ attól, hogy a szabályozott magatartások milyen, fizikai 

vagy virtuális környezetben játszódnak le. Sokáig az interneten megjelenő kommuniká-

cióra is a megfelelő analógiával alkalmazhatónak tűntek mindazok a generális elvek, 

amelyek a hagyományos média szabályozását és szabadságát voltak hivatottak biztosítani. 

A tanulmányban nem érintettük – mert önálló szintetizálást érdemlő kérdés lett volna –,  

a gyermekvédelem témakörét, különösen az online térben. Mégis fontosnak tartjuk meg-

jegyezni, tekintettel arra, hogy kitűnő példa mind a szektorális szabályozási jellegre, 

mind pedig arra, hogy bár újabb és újabb kihívások jelennek meg az online térben, mégis 

a hagyományos eszközök (elsősorban szabályozás) alkalmasak arra, hogy legalábbis 

megkíséreljék kordában tartani a deviáns magatartások elszaporodását. Ezen a területen 

a szövetségi szintű szabályok száma a többi, „privacy”-t érintő normához képest is jelen-

tős. Ráadásul az Egyesült Államok relatíve korán, már a kilencvenes években felismerte, 

hogy az internet új teret és lehetőséget adott a deviáns magatartások elterjedésének.  

A közösségi médiában megjelenő, legújabb keletű problémák azonban új kapukat dön-

getnek. Az adatok nagyszámú, kumulált kezelése, ezáltal a felhasználók személyiségének 

megismerése és befolyásolása nemcsak fogyasztási szempontból vet fel kérdéseket, ha-

nem a döntéshozatali folyamatokban való részvétel szempontjából is. A befolyásolás le-

hetősége miatt azonban felmerül a kérdés, hogy a képviseleti demokráciába vetett biza-

lom meddig tartható fenn egy olyan világban, ahol a fake news és a kiegyensúlyozott 

tájékoztatás határa nemhogy elmosódott volna, hanem olykor még a valóság is hamisnak 

tűnik, és a legképtelenebb dolgokat is képesek vagyunk elhinni egyszerre. Mennyire 

megalapozott a felhatalmazása annak a döntéshozatali testületnek, amely adott esetben 

úgy szerzett látszólag demokratikus többséget, hogy közben a választásra jogosultak jó 

része nem volt kellően tájékozott. Márpedig azzal a gondolattal kezdtük tanulmányunkat, 

hogy a média éppen azért „közvetít”, elnevezésének eredetét is ideidézve, hogy transz-

formálja a hétköznapi ember számára azokat a jelenségeket, amelyek alapján időszakosan 

ugyan, de döntéseket hoz, és amelyek következtében végső soron befolyással van a világ 

folyására. Számunkra a legfontosabb üzenete ezeknek a folyamatoknak az – és emiatt 

bizakodóak vagyunk a jövőt illetően –, hogy (legalábbis az Egyesült Államokban) mind-

két meghatározó politikai oldal felismerte, hogy aktív lépésekre van szükség a ma álta-

lunk ismert és legitimnek tartott demokratikus döntéshozatali folyamataink, valamint a 

magánszféránk és a széles értelemben vett becsületünk megvédésére. 
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Oroszország 

 

Buleca Szibilla* 

 

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

Az interneten zajló információcsere lehetőségei végtelenek, és egyre nagyobb ütemben 

fejlődnek. Az internet mára már egy dinamikus társadalmi környezetté vált, amely több 

millió ember kapcsolatát biztosítja. Az információs technológiából adódó új lehetősé-

geket az orosz vezetés azonban nemzetbiztonságot fenyegető tényezőnek tekinti, 

amelynek következtében az állami ellenőrzés megerősítésére és az információs tevé-

kenységek korlátozására törekednek.1844 

A titoktartás jogával kapcsolatos jogforrások között meg kell említenünk az orosz 

alkotmány 20–24. cikkeit1845, a föderációs törvényt (FT)1846 és annak 6. cikkét,1847 az 

orosz Munka Törvénykönyvének 85–90. cikkeit1848, az orosz adótörvényt1849, az Orosz-

országi Föderáció közigazgatási bűncselekményeinek kódexét1850, az orosz Büntető 

Törvénykönyvet1851, és az orosz Polgári Törvénykönyvet1852 (a továbbiakban: orosz 

 
*  Buleca Szibilla: D.J.Sc., Dr. Habil, Prof., az Ungvári Nemzeti Egyetem Állami Felsőoktatási Intéz-

mény jogi karán a polgári jog és eljárások tanszékének vezetője. 
1844  Шариков, Павел (2018): Защита конфиденциальных данных: опыт России и США. https://rus-

siancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zashchita-konfidentsialnykh-dannykh-opyt-ros-

sii-i-ssha/#  (2020. 03. 20.). 
1845  Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993, http://www.constitution.ru/1000 3000/1000 

3000-4.htm (2020. 03. 24.). 
1846  Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” от 27. 07. 2006 N 149-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 

61798/ (2020. 03. 20.). 
1847 Федеральный закон „О персональных данных” от 27. 07. 2006 №152-ФЗ, http://www. consul-
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ФЗ, http://koapkodeksrf.ru/rzd-2/gl-13/st-13-11-koap-rf 25. (2020. 03. 25.). 
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Ptk.). Az „Információra, információs technológiákra és az információvédelemre” vonat-

kozó szövetségi törvény 9. cikke alapján korlátozott hozzáférésű információnak minő-

sülnek az állami, a kereskedelmi, a hivatalos, a szakmai, a személyes és a családi titkokat 

alkotó információk, valamint a személyes adatok.1853 

A személyes adatok vonatkozásában fontos a személyes adatokról szóló szövetségi 

törvény kiemelése és az orosz Munka Törvénykönyvének 14. fejezete. A törvény ren-

delkezéseit nagyrészt az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK 

irányelve alapján alakították ki.1854 2011 júliusában jelentősen módosították a szemé-

lyes adatokról szóló törvényt1855, elsődlegesen a személyes adatokat feldolgozó cégek 

tevékenységével kapcsolatban. Meg kell azonban említeni, hogy az orosz szabályozás 

nem különösebben differenciál az adatokat felhasználó személyi körök között, ellen-

tétben a 2002/58/EU irányelvvel.1856 Az orosz személyes adatokról szóló törvény sze-

rint az internetes weboldalakon közzé kell tenni egy dokumentumot, amely meghatá-

rozza az adott társaság személyes adatok felhasználására vonatkozó politikáját. A sze-

mélyes adatok megsértése esetén közigazgatási szankció kerül alkalmazásra.1857 

 

1.1. A jogi környezet változásának, fejlődésének bemutatása 

Az elmúlt években hozott jogalkotási intézkedések állami hatáskörben hagyják annak 

meghatározását, hogy mi minősül „káros információnak” és hogy ezen információk ter-

jesztését hogyan lehet korlátozni. A bizalmas információkhoz való hozzáférés problémá-

jával az utóbbi időben foglalkozott a jogalkotás, például az ún. „Yarovaya csomag” 

(«Пакет Яровой»). A Yarovaya törvény szerint a tárolt információkat az erre irányuló 

kérelem esetén a Föderális Biztonsági Szolgáltatás (FBSZ) tisztviselőinek ki kell adni.1858 

 
1853  Федеральный закон от 27. 07. 2006 N 149-ФЗ (ред. от 02. 12. 2019) „Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 13. 12. 

2019), http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 339396&fld=134& 

dst=1000000001,0&rnd=0.28233769815106213#09399795638709114 (2020. 03. 20.). 
1854  Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection 

of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX% 3A31995L0046 (26. 03. 2020). 
1855 Федеральный закон РФ „О персональных данных” от 27. 07. 2006 N 152-ФЗ, http://www.con-

sultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (2020. 03. 23.). 
1856  Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning 

the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector 

(Directive on privacy and electronic communications), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 

EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058 (2020. 03. 23.). 
1857  Oroszországi Föderáció közigazgatási kódex, 13.11. Cikk (8) bek. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30. 12. 2001 N 195-ФЗ (ред. от 18. 02. 2020), 
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1858  Бителева, А. Б. (2019): За год применения закон Яровой угодил в патовую ситуацию. 

http://www.iksmedia.ru/articles/5599014-Za-god-primeneniya-zakon-Yarovoj.html#ixzz6EyRw6 

eob (2020. 03. 27.). 
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http://koapkodeksrf.ru/rzd-2/gl-13/st-13-11-koap-rf
http://www.iksmedia.ru/articles/5599014-Za-god-primeneniya-zakon-Yarovoj.html#ixzz6EyRw6eob
http://www.iksmedia.ru/articles/5599014-Za-god-primeneniya-zakon-Yarovoj.html#ixzz6EyRw6eob
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A komplex jogszabályi környezet részét képezi még a szövetségi törvény módosításáról 

szóló jogszabály,1859 valamint a terrorizmusellenes intézkedések bevezetéséről szóló tör-

vény.1860 A szövetségi törvény értelmében a távközlési szolgáltatók és az internetes vál-

lalatok 2018. július 1-jétől hat hónapig kötelesek tárolni a hívásokat, valamint a felhasz-

nálók leveleit abból a célból, hogy a bűnüldöző szervek hozzáférjenek azok tartalmához. 

Ennek az a következménye, hogy az érintett szervezeteknek jelentősen növelniük kell 

adatközpontjaik kapacitását. 

 

1.2. A közösségi média szabályozási rendszere és keretei, az általános és a sajátos 
szabályozási területek bemutatása 

A Brand Analytics elemzései szerint Oroszországban a legnépszerűbb közösségi 

oldalak a VKontakte, az Instagram, az Odnoklassniki és a Facebook.1861 A Mail.Ru 

Group társaság a VKontakte, az Odnoklassniki és a My World közösségi hálózatok-

kal, valamint az ICQ, a Mail.Ru Agent és a TamTam elnevezésű híroldalakkal rendel-

kezik.1862 2019 márciusában elfogadtak egy törvénytervezetet az álhírek terjesztése, 

valamint az állami szimbólumok és állami alkalmazottak személyiségi jogsértésének 

szankcionálása tárgyában. Mindkét törvény közvetlen hatással volt az információ ter-

jesztésére és a véleménynyilvánítás szabadságára a közösségi portálokon.1863 Ezzel 

összefügg például, hogy Oroszországban tilos az, hogy a katonaság tagjai olyan in-

formációkat tegyenek közzé a közösségi portálokon, amelyek a szolgálatukhoz kap-

csolódnak.1864  

 
1859  ФЗ РФ от 6. 07. 2016. № 374-ФЗ «О внесении изм. в ФЗ «О противодействии терроризму» и 

отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности», http://www. consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_201078/ (2020. 03. 25.). 
1860  Федеральный закон РФ от 6 июля 2016 г. № 375 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности», http:// www.consultant.ru/document/cons_doc 

_LAW_201087/ (2020. 03. 26.). 
1861  Социальные сети в России: Цифры и тренды, осень (2018): Brand Analytics, https://br-analy-

tics.ru/blog/socseti-v-rossii-osen-2018/ (2020. 03. 20.). 
1862  Социальные сети. Mail.Ru Group URL: https://corp.mail.ru/ru/company/social/; Мессенджеры. Mail.Ru 

Group: https://corp.mail.ru/ru/company/messengers/ (2020. 03. 20.). 
1863  Кольцовой Марии Сергеевны (2019): Правовое регулирование деятельности социальных сетей и 

мессенджеров в РФ Выпускная квалификационная работа. https://vernsky.ru/pubs/ pravovoe-regulirova-

nie-deyatelnosti-sotsialnyh-setey-i-messendzherov-v-rf-5ce552b1f2ad471f6c 7af044#page=31&zoom=page-

width,-12,20 (2020. 03. 23.). 
1864  Петров, И.: Доступ удален: военным запретили пользоваться смартфонами на службе. 

Российская газета, 2019, 10 марта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201087/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201087/
https://br-analytics.ru/blog/socseti-v-rossii-osen-2018/
https://br-analytics.ru/blog/socseti-v-rossii-osen-2018/
https://corp.mail.ru/ru/company/social/
https://corp.mail.ru/ru/company/messengers/
https://vernsky.ru/pubs/%20pravovoe-regulirovanie-deyatelnosti-sotsialnyh-setey-i-messendzherov-v-rf-5ce552b1f2ad471f6c%207af044#page=31&zoom=page-width,-12,20
https://vernsky.ru/pubs/%20pravovoe-regulirovanie-deyatelnosti-sotsialnyh-setey-i-messendzherov-v-rf-5ce552b1f2ad471f6c%207af044#page=31&zoom=page-width,-12,20
https://vernsky.ru/pubs/%20pravovoe-regulirovanie-deyatelnosti-sotsialnyh-setey-i-messendzherov-v-rf-5ce552b1f2ad471f6c%207af044#page=31&zoom=page-width,-12,20
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Az álhírek szabályozása szempontjából lényeges, hogy 2019. március 18-án elfogadtak 

azt a törvényt,1865 amely szerint az álhírek terjesztését 1,5 millió rubel (17 871 euró) 

összegű pénzbírsággal lehet szankcionálni. A törvényben előírtak megsértése esetén 

Oroszország főügyésze és helyettesei kérhetik a Kommunikációs, Információs Tech-

nológiai és Tömegkommunikációs Felügyeleti Szövetségi Szolgálatot (a továbbiakban: 

Roszkomnádzor) az ezen információs forrásokhoz való hozzáférés korlátozására. A 

Roszkomnádzor ilyen esetben értesíti a jogsértőt a hamis információk törlésének szük-

ségességéről. A honlap szerkesztőinek az értesítés kézhezvétele után azonnal el kell 

távolítaniuk az adott anyagokat a webhelyről. Ha ez nem történik meg, a Roszkomná-

dzor korlátozhatja a hozzáférést. A törvény azonban nem érinti a hagyományos médi-

ákat, valamint ez a tilalom nem vonatkozik a hírolvasókra.1866  

 

2. A nyilvánosság értelmezése, a véleménynyilvánítás és szólásszabadság közjogi 

(alkotmányos), valamint a személyiségi jogok magánjogi metszetében 

A szólásszabadsághoz való jog személyiségi jogként és politikai szabadságjogként is 

értelmezhető.  

Az orosz alkotmány 29. cikke1867 értelmében magában foglalja a gondolat szabad-

ságát, a szólás, és véleménynyilvánítás szabadságát, az információ szabadságát, és a 

média szabadságát.1868 Szintén ez a cikk szabályozza a diszkrimináció tilalmát, a média 

számára garantált szabadságot és a cenzúra tilalmát. 

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

(hírek, álhírek, kommentek stb.) 

Oroszországban jelenleg még nincs olyan jogszabály, amely közvetlenül szabá-

lyozná a közösségi médiához kapcsolódó tevékenységeket. Említést kell tenni vi-

szont a 2017. évi 145507–7. számú – egyébként az Állami Duma által elutasított1869 

–, A szociális hálózatok tevékenységeinek jogi szabályozásáról és az Oroszországi 

 
1865  Федеральный закон от 18. 03. 2019 № 27-ФЗ „О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях.” http://publication.pravo.gov.ru/Docu-

ment/View/00012019031 80021?index=0&rangeSize=1 (2020. 03. 20.). 
1866  В Общественной палате предложат Госдуме приравнять блогеров к СМИ. https://iz.ru/ 920483/2019-

09-11/v-obshchestvennoi-palate-predlozhat-gosdume-priravniat-blog erov-k-smi (2020. 03. 20.). 
1867  Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993 (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30. 12. 2008 N 6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 N 7-ФКЗ, от 05. 02. 

2014 N 2-ФКЗ, от 21. 07. 2014 N 11-ФКЗ), http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm 

(2020. 03. 24.). 
1868  Кудрявцев В. Н. Свобода слова. Научное издание. М.2006. С.100. 
1869  Законопроект № 145507-7 О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 2017, 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=145 507-7 (2020. 03. 22.). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180021?index=0&rangeSize=1
https://iz.ru/920483/2019-09-11/v-obshchestvennoi-palate-predlozhat-gosdume-priravniat-blogerov-k-smi
https://iz.ru/920483/2019-09-11/v-obshchestvennoi-palate-predlozhat-gosdume-priravniat-blogerov-k-smi
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=145507-7


 

– 648 – 

Föderáció egyes jogi aktusának módosításáról szóló törvényjavaslatról. A törvény-

javaslat szerint a 14 év alatti személyeknek tilos a közösségi portálok használata, va-

lamint a jogszabályban előírt feltételekhez kötötték volna a közösségi portálokra tör-

ténő regisztrációt. Ez alapján a regisztrációhoz személyi igazolványt kellett volna be-

mutatni és egy felhasználónak kizárólag egy oldala lehetett volna egy adott közösségi 

portálon.1870 

Az orosz Oktatási Minisztérium 2019. március 29-én kiadott egy iránymutatást a 

gyermekek internetes biztonságát célzó intézkedésekkel kapcsolatban.1871 Ebben ja-

vaslatot tettek például arra, hogy az internetes keresési eredményekből legyenek ki-

zárva azok a linkek, amelyek kiskorúak személyes adataira és profiljára mutatnának. 

Az iránymutatás szerint ezeket az adatvédelmi funkciókat a közösségi portáloknak 

biztosítani kell.1872 Ezzel összefüggésben az alábbi jogszabályok is tartalmaznak rész-

letszabályokat: 

Az információkról, az információs technológiákról és az információk védelméről 

szóló szövetségi törvény, 2006. február 7., N 149.  

2010. december 29-i N 436 szövetségi törvény A gyermekek egészségükre és fejlő-

désükre ártalmas információkkal szembeni védelméről.  

Fontos megemlíteni a 893620–7. számú törvénytervezetet,1873 mely a bizalmas 

információk jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében az alábbiakat tar-

talmazza:  

• a bizalmas információk tiszteletben tartása és megfelelő jogi védelem biztosítása, 

• egységes nemzetközi szabályozási háttér megteremtése az információbiztonság 

területén, 

• a korlátozottan hozzáférhető információkkal dolgozó személyek körének egyér-

telmű meghatározása.1874 

 

 
1870  Внесён законопроект РФ о регистрации в соцсетях по паспорту. Обоснование — для 

защиты детей. 2017, https://habr.com/ru/news/t/356134/ (2020. 03. 20.). 
1871  Письмо минпросвещения россии от 29. 03. 2019 n 03-393 „О методических рекомендациях” 

(вместе с методическими рекомендациями по реализации мер, направленных на обеспече ние 

безопасности детей в сети „интернет”) https:// rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-

ot-29.03.2019-N-03-393/ (2020. 03. 21.). 
1872  Письмо минпросвещения россии от 29. 03. 2019 n 03-393 „О методических рекомендациях” 

(вместе с методическими рекомендациями по реализации мер, направленных на обеспече ние 

безопасности детей в сети „интернет”) https:// rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-

ot-29.03.2019-N-03-393/ (2020. 03. 25.). 
1873  http://council.gov.ru/activity/legislation/members_initiatives/49359/ (2020. 03. 20.). 
1874  Слесарев, Юрий Васильевич – Лосяков, Андрей Викторович (2018): Проблемы защиты 

конфиденциальной информации в сети Интернет: правовой аспект. Baltic Humanitarian Jour-

nal, Vol. 7, No. 1, pp. 383–385. 

https://habr.com/ru/news/t/356134/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-29.03.2019-N-03-393/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-29.03.2019-N-03-393/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-29.03.2019-N-03-393/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-29.03.2019-N-03-393/
http://council.gov.ru/activity/legislation/members_initiatives/49359/
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3.1. A képmás védelme 

A képmáshoz való jog az orosz jogrendszerben is védett, személyhez fűződő jog, amely 

alatt nem kizárólag az adott személy arcát, hanem teljes megjelenését értjük.1875  

A jelenlegi orosz jogszabályok szerint [az orosz Ptk. 152. cikkének (1) bekezdése1876; 

a tömegkommunikációról szóló 1991. február 12-i 2124-1. számú törvény 5. és 49. 

cikke1877] az ember képmása védelem alatt áll és felhasználásához az adott személy 

hozzájárulása szükséges,1878 melynek alakiságára a jogszabály nem tartalmaz konkrét 

rendelkezéseket.1879 A moszkvai városi bíróság egyik kapcsolódó esete szerint – ahol a 

munkáltató a termékét a munkavállaló arcképével népszerűsítette –, mivel a munkavál-

laló részt vett a fotózáson, így azt a képmás felhasználáshoz való beleegyezésnek te-

kintette bíróság.1880 

Az érintett személy képmása halála után felhasználható a közeli hozzátartozók (túl-

élő házastárs, gyermekek, szülők) beleegyezésével, hozzátartozók hiányában hozzájá-

rulás nélkül is.1881 

A nyilvános fórumokon történő filmkészítés magában foglalja a videó- és képfelvétel 

készítésének a jogát, valamint a nyilvános bírósági tárgyalások során készített videófel-

vételt is, figyelembe véve a készítéskor irányadó jogszabályi rendelkezéseket.1882 

 
1875  Altaja-i kerületi bíróság fellebbezésének 2013. május 21-i, 33-3897 / 2013. sz. ügyben hozott ítélete. 

Смирнягина, Татьяна (2016): Охрана изображения гражданина. https:// brace-lf.com/informa-

ciya/pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina (2020. 03. 27.). 
1876 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30. 11. 1994 N 51-ФЗ (статьи: 

1–453) https://www.zakonrf.info/gk/152.1/ (2020. 03. 20.). 
1877 Закон РФ от 27. 12. 1991 N 2124-1 „О средствах массовой информации”. http://www. consul-

tant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (2020. 03. 23.). 
1878  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30. 11. 1994 N 51-ФЗ (статьи: 1–

453). https://www.zakonrf.info/gk/152.1/ и Закон РФ от 27. 12. 1991 N 2124-1 (ред. от 01. 03. 

2020) „О средствах массовой информации”. п.5 ст. 49 http://www. consultant.ru/document/cons 

_doc_LAW_1511/ (2020. 03. 20.). 
1879  Az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Bírósága plenáris ülésének 2015. január 23-i, az Oroszországi 

Föderáció Polgári Törvénykönyv, I. rész I. szakasz egyes rendelkezéseinek a bíróságok általi alkalma-

zásáról szóló, 2015. június 23-i határozat. 47. pontja. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 23.06.2015 N 25 „О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации”. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_181602/ (2020. 04. 01.). 
1880  A moszkvai városi bíróság Polgári Ügyek Bíróságának 2017. szeptember 12-i, a 33-36381/2017 sz. 

ügyben hozott határozata. Как работодателю защититься от претензий сотрудников по 

использованию их фото в рекламных целях апелляционное определение судебной коллегии 

по гражданским делам Московского городского суда от 12 сентября 2017 г. по делу № 33-

36381/2017. https://delovoymir.biz/kak-obezopasit-sebya-ot-situacii-kogda-byvshiy-rabotnik-trebuet- 

kompensaciyu-za-ispolzovanie-ego-izobrazheniya-v-reklame-bez-ego-soglasiya.html (2020. 03. 20.). 
1881  Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Bírósága plenáris ülésének 25. számú határozatának 49. bekezdése. 
1882  Büntetőeljárási kódex 5. rész 241. cikk,  Polgári eljárásjogi kódex 7. rész 10. cikk, Közigazgatási 

Eljárási Kódex 7. rész 11. cikk. 

https://brace-lf.com/informaciya/pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina
https://brace-lf.com/informaciya/pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina
https://www.zakonrf.info/gk/ch1/
https://www.zakonrf.info/gk/152.1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
https://www.zakonrf.info/gk/ch1/
https://www.zakonrf.info/gk/152.1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
http://base.garant.ru/149620666/
http://base.garant.ru/149620666/
http://base.garant.ru/149620666/
https://delovoymir.biz/kak-obezopasit-sebya-ot-situacii-kogda-byvshiy-rabotnik-trebuet-%20kompensaciyu-za-ispolzovanie-ego-izobrazheniya-v-reklame-bez-ego-soglasiya.html
https://delovoymir.biz/kak-obezopasit-sebya-ot-situacii-kogda-byvshiy-rabotnik-trebuet-%20kompensaciyu-za-ispolzovanie-ego-izobrazheniya-v-reklame-bez-ego-soglasiya.html
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A közösségi médiák (VKontakte, Facebook, Instagram) egyre növekvő népszerű-

sége miatt kiemelt fontosságúvá válik a közzétett képek védelmének szabályozása. 

Ugyanakkor a mai napig nincs egyértelmű, egységes álláspont sem a szabályozásban, 

sem a bírói gyakorlatban arról, hogy a közösségi médiában elérhető képek felhasz-

nálhatósága hogyan történhet meg jogszerűen. Egy kapcsolódó ügyben a Legfelsőbb 

Bíró-ság kimondta, hogy a képmás védelmét nem szünteti meg az, hogy az adott ké-

pet közzéteszik és az nyilvánosan elérhető, az továbbra is az érintett személy bele-

egyezésével használható fel.1883 Egy képmás jogellenes közzététele esetén a webhely 

rendszergazdájától a kép törlését lehet kérni, hivatkozva az orosz Ptk. 152.1. cikk 3. 

szakaszára. Ha ilyen esetben peres eljárás indul, az érintett bírósághoz is fordulhat 

(az orosz polgári perrendtartási törvény 22 és 24. cikkei alapján) és keresetet nyújthat 

be nem vagyoni kár megtérítése miatt. Ilyen esetben a nem vagyoni kár bekövetke-

zését az arra hivatkozó személynek kell bizonyítania, a weboldalra pedig annak bi-

zonyítása hárul, hogy a kép elhelyezése nem volt jogellenes és megkapta az érintett 

személy hozzájárulását.1884 

Egy adott személy képmása akár kereskedelmi célokra is felhasználható, azonban 

kizárólag a hozzájárulásával.1885 Jogsértés esetén követelni lehet a kép eltávolítását, 

a további felhasználás megakadályozását, vagy megtiltását, illetve a kép közzétételé-

vel és/vagy felhasználásával okozott immateriális károk megtérítését.1886 A gyakor-

latban problémát okoz azonban az, amikor az adott személy maga teszi közzé saját 

fényképét a közösségi médiában, mert bár ez nem jelenti azt, hogy harmadik szemé-

lyek a képet felhasználhatják,1887 de bizonyos oldalak saját használati feltételei ennek 

ellentmondhatnak. A jogellenesen közzétett fotó tényének bizonyíthatóságára szol-

gálhat, ha közjegyző által hitelesített képernyőképet készítenek róla. A VKontakte 

közösségi hálózatának irányelve szerint a felhasználó fényképe az ő személyes ada-

tának minősül, így a közösségi portál szigorúan csak a saját webhelyén használhatja 

a felhasználói képeket, viszont a Shutterstock az ilyen képeket ügyfeleinek is to-

vábbíthatja. 

Az orosz Ptk. 152.1 сikkelye szerint a képmás felhasználható az érintett hozzájáru-

lása nélkül is az alábbi esetekben: 

 
1883 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23. 06. 2015 N 25 „О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ (2020. 03. 20.). 
1884 Смирнягина, Татьяна: Охрана изображения гражданина. https://brace-lf.com/informaciya/ 

pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina (2020. 03. 24.). 
1885  Orosz Ptk. 152.1 cikk 1. szakasz, személyes adatokról szóló szövetségi törvény 9. cikk. 
1886  Orosz Ptk. 152.1 cikk 3. szakasz. 
1887  Felső Bíróság 25. sz. határozat, 43. bek. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
https://brace-lf.com/informaciya/pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina
https://brace-lf.com/informaciya/pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina
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A kép közérdekből történő használata,1888 ideértve a közbiztonsági okokat.1889 Emel-

lett meg kell említeni, hogy a közszereplő képmásának közzététele és felhasználása 

engedély nélkül akkor is megengedett, ha azt politikai vagy nyilvános vitával össze-

függésben teszik, vagy ha az adott személy iránti érdeklődés társadalmi szempontból 

jelentős.1890 Ha azonban a kép a magánéletéhez kapcsolódik, akkor a hozzájárulás hiá-

nya jogsértést eredményezhet. 

A nyilvános rendezvényeken készített fényképek. Ugyanakkor az érintett beleegye-

zése szükséges akkor, ha a róla készült fotó van a kép előterében, fókuszában.1891  

A gyermekek fotójának felhasználásához a szülő, gyám, vagy gyámhatóság hozzájáru-

lására van szükség.  

Ha valakiről díj ellenében készítenek beállított1892 fényképeket.1893 Ha azonban nem 

díjazás ellenében készülnek a fotók, akkor azok felhasználásához az érintett hozzájáru-

lása szükséges.1894 

A Roszkomnádzor kiadott egy iránymutatást a fényképek, videók, ujjlenyomatok 

biometrikus személyes adatként való minősítéséről. A fényképek biometrikus szemé-

lyes adatként történő minősítéséhez az alábbi konjunktív feltételek szükségesek: 

Az adatok jellemzik a személy élettani vagy biológiai tulajdonságait; 

Az adatok lehetővé teszik a személy azonosítását; 

Az üzemeltető használja az adott adatot az érintett személyazonosságának megálla-

pításához. 

Ezek alapján, ha a képmás biometrikus adatnak minősül, akkor be kell tartani a sze-

mélyes adatokról szóló törvényt, és ennek megfelelően be kell szerezni az érintett en-

gedélyét. 

 

3.2. A jó hírnév, a becsület és az emberi méltóság védelme 

Az általános vélekedés szerint egy személy nyilvános megítélését becsületnek tekint-

jük, míg a szubjektív társadalmi értékítélet a jó hírnévvel azonosítható. A goodwill a 

 
1888  Постановление Пленума ВС РФ от 15. 06. 2010 No.16 О практике применения судами Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации». 
1889  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15. 06. 2010 N 16 О практике применения 

судами Закона РФ „О средствах массовой информации” http://www. consultant.ru/law/hot-

docs/9274.html/ (2020. 03. 20.). 
1890  п. 44 Постановления Пленума ВС N 25. 
1891  25. számú LB határozat 45. bek. 
1892  Ильютович Д. А. Юридическое содержание права гражданина на изображение. Правовая 

информатика, №3. 2015. С.47-52 С.5. 
1893  46-47 LB Határozat N. 25. 
1894  Федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации” от 12. 06. 2002 N 67-ФЗ (п. 9, ст.48) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/ (2020. 03. 28.). 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/9274.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/9274.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
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jogi személy szakmai tulajdonságaira, tevékenységére vonatkozó társadalmi értékítéle-

tet foglalja magában.  

A jó hírnév, a becsület és az emberi méltóság védelmének a keretrendszerét a tömeg-

kommunikációs eszközök nagymértékben átalakították. A felelősség szempontjából a ha-

tályos szabályozás szerint a médiaszolgáltatók felelőssége nem állapítható meg a valótlan 

információk terjesztéséért, és a jogi személy üzleti hírnevének csorbításáért, ha azok szó 

szerint átvesznek és megismételnek egy korábban, másik tömegtájékoztató által közzé-

tett üzenetet.1895 

Az orosz Ptk. 152. cikke szabályozza a becsület, az emberi méltóság és az üzleti 

jó hírnév védelmét. Ezen cikkely biztosítja az állampolgárok azon jogát, hogy a bíró-

ságtól kérhessék a becsületet, a méltóságot vagy az üzleti hírnevet sértő információk 

reparációját. Az eljárásban ellenbizonyításnak természetesen van helye és nem álla-

pítható meg jogsértés abban az esetben, ha az állítások terjesztője bizonyítja, hogy az 

általa közzétett információ valós. Az orosz jog ismeri a posthomus jogvédelem intéz-

ményét is, az érdekelt személyek kérésére sor kerülhet az állampolgár becsületének, 

emberi méltóságának és üzleti hírnevének a védelmére, annak halála után is.  

Az infokommunikációs eszközök útján elkövetett jogsértéseket illetően megjegy-

zendő, hogy annak az állampolgárnak, akivel kapcsolatban a jogsértő információkat 

tömegtájékoztatás útján terjesztik, joga van arra, hogy a jogsértő állítások helyesbítését 

ugyanazon a platformon követelje.  

A joggyakorlat alapján az a következtetés vonható le, hogy a jogsértő magatartások 

több esetköre is megkülönböztethető. E körbe sorolható például a személyiségi jogot 

sértő állítások terjesztése és a hamis tények továbbítása. Az információk hitelességének 

bizonyítása az információ megfogalmazóját terheli. 

Azokban az esetekben, amikor az állampolgár becsületét, méltóságát vagy jó hírne-

vét sértő információk széles körben ismertté váltak, ezért a helyreigazítás nyilvános-

ságra hozatala nem vezetne eredményre, az érintett személynek jogában áll követelni a 

vonatkozó információk eltávolítását, valamint ezen információk lefoglalását, megsem-

misítését (amely történhet például a tárolásra szolgáló adathordozók megsemmisítésé-

vel) és az információk terjesztésének megtiltását is.  

A joggyakorlatban felmerülhet olyan eset, amikor nincs lehetőség egy konkrét jog-

sértő személy felelősségének a megállapítására. Ilyen esetben, a jogaiban sértett sze-

mély egyoldalú nyilatkozatával kérheti a bíróságtól a jogsértés megállapítását. Termé-

szetesen e személyiségi jogok sérelme esetén a vagyoni és nem vagyoni károk megté-

rítésére is lehetőséget ad a vonatkozó jogi szabályozás.  

 
1895  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 23 сентября 1999 г. n 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 

связанных с защитой деловой репутации.» https://rulaws.ru/vs_rf/informatsionnoe-pismo-pre-

zidiuma-vas-rf-ot-23.09.1999-n-46/ (2020. 03. 11.). 

https://rulaws.ru/vs_rf/Informatsionnoe-pismo-Prezidiuma-VAS-RF-ot-23.09.1999-N-46/
https://rulaws.ru/vs_rf/Informatsionnoe-pismo-Prezidiuma-VAS-RF-ot-23.09.1999-N-46/
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További fontos körülményt jelent a személyiségi jogokkal kapcsolatban felmerülő 

igények elévülési ideje, ami a vonatkozó információk médiában történő közzétételének 

napjától számított egy év.  

Az orosz Ptk. 152. cikke, a nem vagyoni kár megtérítésére vonatkozó rendelkezések 

kivételével, a jogi személy üzleti hírnevének védelmére is vonatkozik.1896 Természeté-

nél fogva, mivel a jogi személy mesterséges jogi konstrukció, a Ptk. 152. cikk (5) be-

kezdés nem vonatkozik rá.1897 A szabályozás azonban nem zárja ki a jogi személyek 

személyhez fűződő jogainak megsértése miatti igényérvényesítési lehetőségét.  

Oroszországban a végrehajtók bírósági határozat vagy végzés felhatalmazása alap-

ján jogosultak blokkolni az állampolgárok és a jogi személyek tisztességét és méltósá-

gát diszkrimináló információkat. A tárgykör jelentőségét jól mutatja, hogy üzleti jó hír-

név sérelme miatt átlagosan 60–180 ezer rubel kártérítés kerül kiszabásra évente az 

orosz bíróságok előtt folyó eljárásokban.  

Meg kell jegyezni továbbá, hogy e magatartások a polgári jogi tilalom mellett sú-

lyosabb jogsértés esetén, a büntetőjog területén is tilalmazásra kerülnek.  

A tudatosan hamis információk terjesztése, egy másik személy tisztességének és 

méltóságának megkérdőjelezése vagy jó hírnevének megsértése büntetőjogi felelősség 

fennállását is maga után vonhatja.1898 A jogsértés miatt kiszabott pénzbüntetés összegét 

befolyásolja a jogsértés súlya, illetve az elkövető jövedelme is.1899 

Az állami szervezetek „üzleti” jó hírneve különleges megítélés alá esik. A Legfel-

sőbb Bíróság 2016 márciusában jóváhagyta a becsület, a méltóság és az üzleti hírnév 

védelmével kapcsolatos vitákban alkalmazott igazságügyi gyakorlat felülvizsgálatát, va-

lamint különleges, az üzleti jó hírnévre vonatkozó törvények is elfogadásra kerültek. Erre 

példa lehet a 2018 januárjában hatályba lépett, pénzügyi szervezetek vezetéséről és azok 

tulajdonosainak üzleti hírnevére vonatkozó követelményekről szóló törvény. A jogsza-

bály előírja a társaságok részvényeinek megszerzésére, a részvényesek feletti ellenőr-

zésre, a részvényesekkel és a tulajdonosi struktúrával kapcsolatos információk nyilvá-

nosságra hozatalának eljárására vonatkozó szabályokat, valamint rögzíti az üzleti hír-

névre vonatkozó jogsértések kiküszöbölésének eljárását is.  

A kriminalisztikai statisztikák azt mutatják, hogy az ebben a kategóriában elkövetésre 

került bűncselekmények száma növekvő tendenciát mutat. 2016-ban az általános jogha-

tósággal rendelkező bíróságok 3991 pert indítottak a becsület és a méltóság védelmével 

 
1896  Гражданский кодекс Российской Федерации: Статья 152 https://www.nablawiki.ru/ s/6or (2020. 

04. 12.). 
1897  Источник: http://gkodeksrf.ru/ch-1/rzd-1/podrzd-3/gl-8/st-152-gk-rf (2020. 04. 12.). 
1898  Уголовный кодекс РФ. 2019. Актуальная редакция с Комментариями по состоянию на 27. 01. 

2020. ст. 128.1 http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-7/gl-17/st-128-1-uk-rf (2020. 04. 12.). 
1899  Об ответственности за распространение недостоверной информации. https://73.xn--

b1aew.xn--p1ai/document/8386893 (2020. 04. 12.). 

https://www.nablawiki.ru/s/6or
http://gkodeksrf.ru/ch-1/rzd-1/podrzd-3/gl-8/st-152-gk-rf
http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-7/gl-17/st-128-1-uk-rf
https://73.мвд.рф/document/8386893
https://73.мвд.рф/document/8386893
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kapcsolatban, 2017-ben viszont már 4295 eljárás indult. 2018 első felében 1792 peres 

ügy került a bíróságok elé.  

A választott bíróságok előtt futó eljárásokat érintő statisztikák szerényebbek, de az 

ilyen esetek száma is növekszik: 2016-ban 747, 2017-ben már 846 ilyen eljárás indult. 

2018 első felében 434 jó hírnévvel kapcsolatos esetet vizsgáltak meg a választott bíró-

ságokon. Az üzleti hírnév védelmének az orosz bíróságoknál elnyert átlagos kompen-

zációjának összege 1 millió rubel.1900 

 

3.3. A magánélet védelme 

Az orosz Ptk. 152.2 сikke 2013-ban került bevezetésre. E cikk előírja, hogy az érintett 

személy hozzájárulása nélkül a magánéletével kapcsolatos információk gyűjtése, táro-

lása, terjesztése és felhasználása jogellenesnek tekinthető, különösen: 

• a származásról szóló információ,  

• a polgár tartózkodási helyéről szóló információ,  

• a polgár lakóhelyéről szóló információ,   

• a polgárok személyes és családi életéről szóló információ;  

• valamint a magánéletéről szóló egyéb információk.  

A törvény az alábbi kivételeket állapítja meg, ami alapján nem tekinthető jogellenesnek 

a magánéletre vonatkozó adatok felhasználása:  

• ha a polgárok magánéletével kapcsolatos információk gyűjtése, tárolása, terjesz-

tése és felhasználása állami vagy közérdekből történik,  

• ha a polgárok magánéletével kapcsolatos információk korábban nyilvánosan hoz-

záférhetővé váltak, vagy azokat az érintett személy a saját akaratából közzétette.  

• Jogellenes azonban az állampolgárok magánéletéről szóló információk nyilvá-

nosságra hozatala, 

• ha a felek közötti megállapodás nem írja elő a felek jogát arra, hogy e kötelezett-

ség teljesítése érdekében információt terjesszenek egy másik fél vagy harmadik 

személy magánéletéről, 

• tudományos, irodalmi és művészeti alkotások létrehozásakor, ha az ilyen nyilvá-

nosságra hozatal vagy felhasználás sérti a polgárok érdekeit. 

 

A Ptk. 152.2 cikke meghatározza a jogsértés ellen lefolytatásra kerülő eljárás szabá-

lyait, amely rendelkezés alapján az érintett személyeknek joguk van a következő ese-

tekben a bírósághoz fordulni:  

 
1900   Наумов, Алексей – Степанчук, Максим  (2019): Дело не в деньгах. Зачем крупные бизнесмены судятся 

за защиту репутации. URL: https://www.forbes.ru/obshchestvo/37154 7-delo-ne-v-dengah-zachem-krup-

nye-biznesmeny-sudyatsya-za-zashchitu-reputacii (2020. 03. 28.). 

https://www.forbes.ru/profile/371545-aleksey-naumov
https://www.forbes.ru/profile/366285-maksim-stepanchuk
https://www.forbes.ru/obshchestvo/37154%207-delo-ne-v-dengah-zachem-krupnye-biznesmeny-sudyatsya-za-zashchitu-reputacii
https://www.forbes.ru/obshchestvo/37154%207-delo-ne-v-dengah-zachem-krupnye-biznesmeny-sudyatsya-za-zashchitu-reputacii
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• ha a polgárok magánéletével kapcsolatos információkat valamilyen dokumen-

tum jogszabálysértően tartalmazza, 

• ha valamilyen videófelvételek jogellenesen tartalmazzák a polgárok magánéleté-

vel kapcsolatos információkat,  

• ha a polgárok magánéletével kapcsolatos információkat más kézzelfogható adat-

hordozók (merevlemezek, CD-k vagy DVD-k, könyvek stb.) tartalmazzák. 

 

A bíróság előtt az érintett személyeket az alábbi jogosultságok illetik meg:  

• kérheti a jogellenes adatok eltávolítását a materiálisan megjelenő médiatermé-

kekből,  

• illetve kérheti a jogellenes információkat tartalmazó sajtótermékek terjesztésé-

nek a megtiltását.  

 

Az orosz Ptk. 152.2 cikkének (5) bekezdése biztosítja az elhunyt állampolgár magán-

élethez való jogának a védelmét. E jogosultság érvényesítésére az alábbi személyeknek 

van lehetőségük: 

• az érintett személy gyermekeinek, 

• az érintett személy szüleinek,  

• az érintett személy túlélő házastársának. 

 

Oroszországban a magánélethez való jog nemcsak az orosz Ptk.-ban védett személyi-

ségi jog, hanem alkotmányos alapjogként is deklarálásra kerül. Az Alkotmány 24. cikke 

kimondja, hogy a személy magánéletével kapcsolatos információk gyűjtése, tárolása, 

felhasználása és terjesztése az ő hozzájárulása nélkül jogellenesnek tekinthető.  

Az alkotmányos szabályozás alapján, a magánélethez való jog a következő részjo-

gosítványokat foglalja magában. 

A családi élet sérthetetlensége korlátozza a családi ügyekbe való állami beavatkozás 

lehetőségét.  

A magánlakás sérthetetlensége védi a privát szférát az illetéktelen behatolástól. 

A kommunikáció szabadsága az állami beavatkozástól mentes kommunikáció jo-

gát foglalja magában. Ezen jogosultság védi az összes kommunikációs eszközt (levél, 

telefon, távíró, e-mail, internet) az illetéktelen hozzáféréstől, és magában foglalja ma-

gának az üzenetnek a fizikai integritásához való jogát is (hogy a telefonbeszélgetés 

ne szakadjon meg, a papíralapú leveleket ne lehessen illetéktelenül felnyitni). E körbe 

tartozik az információs sérthetetlenség követelménye is, amely tiltja a személyre vo-

natkozó információk nyilvánosságra hozatalát. E körbe tartoznak a személyes és csa-

ládi titkok, valamint minden olyan információ, amely a kívülállók elől rejtve marad 
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és a személy személyiségét jellemzi, valamilyen módon hatással lehet a belső vilá-

gára, a másokkal fenntartott kapcsolatokra, valamint a személy személyes azonosítási 

adataira. 

A magánélet védelme nem választható el a személyes adatok védelmétől, így az 

erre vonatkozó szabályozás vizsgálata is indokolt. A személyes adatokról szóló szö-

vetségi törvény szerint a személyes adatok feldolgozása (ideértve a személy magán-

életével kapcsolatos információkat) azok gyűjtése, rendszerezése, felhalmozása, táro-

lása, felhasználása és terjesztése csak az érintett személy hozzájárulásával végezhető.  

A magánélethez való jog védelme az alkotmányos, polgári jogi és adatvédelmi ren-

delkezések mellett más jogágak szabályanyagában is oltalmazásra kerül. Az orosz Munka 

Törvénykönyvének 86. cikke értelmében a munkáltatónak nincs joga a munkavállaló 

írásbeli hozzájárulása nélkül megszerezni és feldolgozni a munkavállaló politikai, vallási 

és egyéb meggyőződéseiről, illetve a magánéletéről szóló olyan adatokat, amelyek nem 

állnak összefüggésben a munkaviszonyával.1901 

Az orosz Büntető Törvénykönyv 137. cikkének rendelkezései büntetőjogi felelős-

séget állapítanak meg a magánélet megsértéséért. A bűncselekmény tárgya egy személy 

magánéletével kapcsolatos információ, amely személyes vagy családi titkot is magában 

foglalhat. Ezen rendelkezés tehát a magánéletbe történő nagy fokú illetéktelen behato-

láshoz büntetőjogi jogkövetkezményeket fűz. 

A Btk.-ban meghatározott bűncselekmény több elkövetési magatartással is megva-

lósulhat: 

• az érintett személy magánéletével kapcsolatos információk jogellenes gyűjtésével,  

• a személy magánéletéről szóló információk nyilvánosan történő jogellenes ter-

jesztésével pl. egy nyilvánosan megtartott beszéd során,  

• valamint a fenti cselekmények hivatalos személy általi elkövetése is e körbe 

tartozik.  

 

A digitális technológia újdonságainak „köszönhetően” a magánélethez való jog meg-

sértése rendkívül egyszerűen és gyorsan megvalósíthatóvá vált. A lehallgatás, a fény-

képezés, információ audió-videófelvétele, dokumentumok és anyagok jogosultság hiá-

nyában történő áttekintése és másolása, valamint az információk titkos gyűjtése egy-

aránt személyiségi jogot sértő magatartást valósíthatnak meg.  

A személyes információk jogellenes terjesztése szintén többféle magatartással va-

lósulhat meg, ilyen lehet például, másoknak a személyes életéről szóló információk 

 
1901  Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 

и доброго имени. https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/jus tice_of_the_peace/be-

splatnaya-yuridicheskaya-pomosch/Pravovoe-prosveshchenie/Pravo-na-neprikosnovennost-chast noi-

zhizni-lichnuiu-semeinuiu-tainu.php (2020. 03. 28.). 

https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/justice_of_the_peace/besplatnaya-yuridicheskaya-pomosch/Pravovoe-prosveshchenie/Pravo-na-neprikosnovennost-chastnoi-zhizni-lichnuiu-semeinuiu-tainu.php
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/justice_of_the_peace/besplatnaya-yuridicheskaya-pomosch/Pravovoe-prosveshchenie/Pravo-na-neprikosnovennost-chastnoi-zhizni-lichnuiu-semeinuiu-tainu.php
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/justice_of_the_peace/besplatnaya-yuridicheskaya-pomosch/Pravovoe-prosveshchenie/Pravo-na-neprikosnovennost-chastnoi-zhizni-lichnuiu-semeinuiu-tainu.php
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nyilvános beszédben (ülésen, előadásokon, összejöveteleken) történő engedély nélküli 

közzététele, vagy bizonyos személyes információk médiában történő megjelentetése is.  

A büntetőjogi szabályozásra visszatérve, az orosz Büntető Törvénykönyv 272. cikke 

megállapítja a felelősséget a digitálisan tárolt információk jogosulatlan hozzáféréséért 

is. Ezen jogsértés, annak súlyától függően, többféle szankciót is maga után vonhat, sú-

lyosabb esetben szabadságvesztés kiszabására is lehetősége van a bíróságnak, de tipi-

kusnak a bűncselekmény elkövetőjének jövedelméhez igazított pénzbírság kiszabása 

tekinthető.  

A magánélethez való jog minél szélesebb körű érvényesítése érdekében az Electric 

Privacy Information Center és a Privacy International szakemberei számos javaslatot 

fogalmaztak meg, amelyek között szerepelt a magánélethez való jog négy altípusra tör-

ténő felosztása. E körbe tartozónak ítélték meg a fizikai adatvédelmet, a területre vo-

natkozó adatvédelmet, az információs adatvédelmet, illetve a kommunikáció védelmét. 

Ezen négy alcsoportból leginkább az utóbbi kettő kötődik szorosan az internetes jog-

védelemhez.  

Az emberi kommunikáció védelméről külön jogszabály rendelkezik Oroszország-

ban1902, amelynek 63. cikke értelmében a távközlési szolgáltatókat a magánszemélyek 

kommunikációjára vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli. A jogszabály rögzíti, 

hogy „a postai küldemények megnyitása, a mellékletek ellenőrzése, a telekommuniká-

ciós és postai hálózatokon továbbított információk és dokumentumok megismerése fő-

szabályként csak bírósági határozat alapján történhet”. A kommunikáció védelméről 

szóló törvény ismeri a bizalmas információk fogalmát is, és az előfizetők személyes 

adatainak kezeléséhez megköveteli az előzetes, írásbeli hozzájárulást.  

Kiemelést érdemel még, hogy Oroszországban működik egy COPM-2 elnevezésű 

rendszer. Ez egy olyan technikai eszközrendszer, amely biztosítja az operatív keresési 

intézkedések megtételét a kommunikációs hálózatokban, beleértve az internetet is. Meg-

jegyzendő továbbá, hogy 1997 óta az internetszolgáltatók felelőssége a szövetségi biz-

tonsági szolgálat (FSB) helyi fióktelepének felszerelése, valamint a programjainak és egy 

speciális vonalának telepítése, annak érdekében, hogy az FSB tisztviselői képesek legye-

nek jogellenes kommunikáció megfigyelésére és szükség esetén megszakítására.  

Az internetes szolgáltatók száma természetesen Oroszországban is növekszik. A szol-

gáltatók által összegyűjtött személyes adatok kezelése az internet önszabályozásának 

meglehetősen lényeges aspektusát képezi. Ez a probléma számos online áruházat érint, 

amelyek átalakították a hagyományos kereskedelem keretrendszerét és számos megvá-

laszolandó adatvédelmi kérdést generáltak. Ezen webhelyek nagyon gyakran használ-

nak ún. sütibeállításokat, amelyeket az ügyfél a saját internetes böngészőjében tud en-

 
1902  Федеральный закон „О связи” от 07. 07. 2003 N 126-ФЗ. http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_43224/ (2020. 03. 19.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
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gedélyezni. Ehhez kapcsolódóan jelentős problémát jelent, a különböző internetes adat-

bázisok alacsony védelmi szintje. Általában ugyanis nincs meg a kellő jogi garancia 

arra vonatkozóan, hogy a felhasználó által kitöltött kérdőíveken, megrendelőlapokon 

vagy a regisztráció során megadott adatokat nem használják fel más célokra.1903 

Az internetes személyiségi jogi jogvédelmet illetően, kiemelt szerepe van a felhasz-

nálók által tanúsított magatartásnak. A körültekintő eljárás alkalmas lehet a személyi-

ségi jogok sérelmének megakadályozására. A felhasználók magatartása akkor tekint-

hető körültekintőnek, ha megfelel az alábbi követelményeknek:  

• a regisztrációhoz külön postafiók létrehozása szükséges; 

• lehetőség szerint minden szolgáltatáshoz külön jelszót kell használni, és biztosí-

tani kell azok biztonságos tárolását; 

• be kell állítani a jelszó-helyreállítást és azt rendszeresen frissíteni szükséges; 

• a webhelyek adatvédelmi irányelveit meg kell ismerni; 

• tájékozódni szükséges azzal kapcsolatban, hogy a szoftver tulajdonosa milyen 

módszereket kínál a személyes adatok védelme érdekében;  

• minimalizálni kell a közösségi hálózaton közzétett információk mennyiségét; 

• lehetőség szerint ne kattintsunk az üzenetben kapott linkekre; 

• a személyes adatainak tárolására az érintett ne használjon közösségi hálózatokat; 

• a közösségi hálózatokon az ismerősi köréhez senki ne adjon hozzá ismeretlen 

egyéneket; 

• a munkahelyén ne látogassa senki a közösségi platformokat; 

• ne továbbítson bizalmas dokumentumot senki efféle hálózatokon keresztül; 

• ne tegyen közzé bizalmas dokumentumokról készült fotókat senki a közösségi 

hálózatokon.1904 

 

3.4. Adatvédelem és titokvédelem  

Az adatvédelem és a titokvédelem vizsgálatán belül érdemes kitérni az adatmenedzse-

lés piacára, az internet profilalkotási rendszerére, valamint a felhasználóadatok rend-

szerezésére is.  

Az információs és információvédelmi törvénynek megfelelően1905 az állami infor-

mációs források nyitottak és nyilvánosak, amely alól kivételt képeznek a törvény által 

korlátozott hozzáférésűnek minősített dokumentált információk (állami titkok és bizal-

mas információk). Ez a kategória magában foglalja a személyes adatokat is. 

 
1903  Приватность в интернете. https://www.flomaster.ua/index.php?p=611 (2020. 03. 19.). 
1904  Буянов, Д. С. (2018): Информационная безопасность в социальных сетях. Молодой ученый, 

№39, pp.14–16. https://moluch.ru/archive/225/52820/ (2020. 02. 21.). 
1905  Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” от 27. 07. 2006 N 149-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_ 

61798/ (2020. 02. 22.). 

https://www.flomaster.ua/index.php?p=611
https://moluch.ru/archive/225/52820/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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Oroszország jogszabályaival összhangban a személyes adatok négy kategóriája kü-

löníthető el: 

1. Nyilvános módon hozzáférhető személyes adatok: ezek olyan információk, amelyek 

nem tartoznak a titok fogalmi körébe, vagyis a polgárok hozzájárulásának birtokában 

széles körű személyi kör számára elérhetőek (címjegyzékben vagy telefonkönyvben). 

Ezeket az adatokat a megadott forrásokból töröltetheti maga az állampolgár vagy a bí-

róság döntése alapján is eltávolításra kerülhetnek.  

2. Különleges személyes adatok: ezek az érintett személy állampolgárságáról, 

egészségi állapotáról, filozófiai, vallási és politikai meggyőződésről szóló adatok. Ezen 

információk gyűjtése, tárolása és feldolgozása csak az állampolgár írásbeli hozzájáru-

lásával megengedett. Kivételt képez viszont az az eset például, ha az adatok gyűjtése 

és feldolgozása operatív nyomozási intézkedések, vagy büntetőeljárás során történik.  

3. Az információs rendszerekben feldolgozott személyes adatok: ezeket az adatokat 

maga a személy a közösségi hálózatokban, a társkereső oldalakon, fórumokon vagy 

blogokban közli. Hitelességük ellenőrzése rendkívüli nehézségekkel járhat.  

4. Biometrikus adatok: személyes jellegű információk az olyan fiziológiai tulajdon-

ságokról, amelyek lehetővé teszik az állampolgár azonosítását. A személyes adatok e 

kategóriájának feldolgozására és terjesztésére a személyes adatokról szóló törvény 11. 

cikke vonatkozik, amely kötelezővé teszi az érintett hozzájárulását a személyes adatok 

kezeléséhez.  

Számos olyan precedens döntés létezik, amelyben Oroszországban több nagy kül-

földi internetes platformot is megbírságoltak. Például a Facebookra és a Twitterre 3000 

rubel összegű pénzbírságot szabtak ki a felhasználók adatainak jogszerűtlen továbbí-

tása miatt.  

2019 áprilisában a „Digitális gazdaság” elnevezésű autonóm nonprofit szervezet 

javaslatot tett a külföldi székhelyű gazdasági társaságok számára az orosz személyes 

adatokhoz való hozzáférés megtiltására.  

A személyes adatokról szóló törvény összekapcsolja az üzemeltető lokalizáció biz-

tosításának kötelezettségét a személyes adatok gyűjtésének folyamatával (18. cikk 5. 

bekezdés). Eszerint a személyes adatok gyűjtését, frissítését és megváltoztatását az 

Oroszország területén található adatbázisok segítségével kell elvégezni.1906 

 

4. Közéleti szereplők személyiségi jogvédelme 

Az orosz bírói gyakorlatot vizsgálva, arra a következtetésre juthatunk, hogy a közéleti 

szereplőkre vonatkozó ügyekben rendkívül gyakran merül fel a képmáshoz való jog 

kérdésköre. A közéleti szerepet vállaló jogalanyok képmásának jogosulatlan kereske-

 
1906  A személyes adatokról szóló szövetségi törvényben meghatározott (2), (3), (4) és (8) bekezdésben 

említett esetek kivételével. 
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delmi felhasználása egyértelműen jogsértő magatartást valósít meg a hatályos szabá-

lyozás alapján. A közéleti szereplők választott foglalkozását kétségkívül közérdeklődés 

övezi, ez azonban nem teremti meg a képmásuk szabad felhasználásának a lehetőségét. 

Beleegyezés nélküli felhasználásra csupán néhány esetben kerülhet sor, ilyennek te-

kinthető például az állami vagy közérdekű célokra történő felhasználás.1907  

A közéleti szereplők fogalmát illetően rögzíthető, hogy legáltalánosabb értelemben 

a közszereplők azok az emberek, akik állami hivatalban vannak és (vagy) állami va-

gyonból származó forrásokat használnak a hivatásuk gyakorlása során, valamint azok, 

akik szerepet játszanak a közéletben, akár a politika, a gazdaság, a művészet, a szociális 

ügyek, a sport vagy bármely más területen kifejtve tevékenységüket. Egységes, egzakt 

megfogalmazás azonban nem adható meg e személyi körre vonatkozóan.  

Egyértelműnek tűnik azonban, hogy a közszereplők magánéletéből származó bizo-

nyos tények közérdeklődésre tarthatnak számot az állampolgárok részéről, de pusztán 

az a tény, hogy egy személy közéleti szerepet vállal, az nem elégséges indok a sajtó 

beavatkozásának igazolásához. Erre példaként említhető az a következetesen érvénye-

sített gyakorlat, amely szerint a gyermek magánéletéről szóló információk közzététele 

nem igazolható pusztán a szülei által a társadalomban elfoglalt közéleti pozícióval. 

A közéleti szereplők személyiségi jogai gyakorta kerülnek kollízióba a vélemény-

nyilvánítás szabadságának alapjogával. Ha egy közéleti szereplőről készül képmás és 

azt közzéteszik egy politikai vagy nyilvános vitával összefüggésben, vagy azt jelentős 

társadalmi érdeklődés övezi, akkor a felhasználása indokoltnak tekinthető.1908  

Az orosz igazságszolgáltatási gyakorlatban általánosan elismert tény, hogy a közér-

dek lehetővé teszi a népszerű művészek képeinek engedély nélküli felhasználását. Egy 

ismert orosz színház- és filmszínész pert indított a magánélethez való jog és képmáshoz 

való jog megsértése miatt, illetve a nem vagyoni kárainak megtérítése érdekében, miután 

az alperes a médiában közzétette a házasságáról szóló publikációt. A bíróságok azonban 

sem az első, sem másodfokon nem találták megalapozottnak a felperes igényeit. Felhív-

ták a figyelmet többek között arra a tényre, hogy a felperes, mint közismert szereplő, 

pozíciója alapján közéleti szerepet tölt be, ezért tisztában kell lennie azzal, hogy ez auto-

matikusan magában foglalja a figyelem fokozódását a magánéletét illetően is.  

Egy másik jogesetben a bíróság kifejtette, hogy jogellenes egy közéleti szereplő 

fényképét olyan népszerű internetes mém megtestesítéseként használni, amely nem 

kapcsolódik a hírességek közéleti szerepéhez.1909 

 
1907  Смирнягина, Татьяна (2016): Охрана изображения гражданина. https://brace-lf.com/ informa-

ciya/pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina (2020. 03. 12.). 
1908  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23. 06. 2015 N 25 „О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации” 

п.44. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18 1602/ (2020. 03. 05.). 
1909  Итоги апелляции по делу «Роскомнадзор и Сюткин против Тонга и Луркоморья». 2015. 

https://roskomsvoboda.org/13218/ (2020. 03. 10.). 

https://brace-lf.com/informaciya/pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina
https://brace-lf.com/informaciya/pravovoe-soprovozhdenie/934-okhrana-izobrazheniya-grazhdanina
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
https://roskomsvoboda.org/13218/
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A fényképfelvétel elkészítéséhez adott hozzájárulás formáját illetően is több peres 

eljárás indult. Az egyik eset felpereséről egy sajtóvetítésen készítettek fényképfelvéte-

leket. A bíróság álláspontja szerint az elkészült fényképek azt mutatják, hogy a felperes 

nem fejezte ki a tiltakozását a fényképfelvételek elkészítése ellen, ráutaló magatartással 

hozzájárult azok elkészüléséhez.1910 A felperes álláspontja szerint csak akkor nincs 

szükség az érintett hozzájárulására a képmásának közzétételéhez, ha közéleti szerepet 

vállaló jogalanyról van szó, vagy ha a róla szóló információk a közérdeket vagy az 

állambiztonságot érintik. Az orosz Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint „egy állam-

polgár képmásának közzététele, ideértve a képmás önmaga általi internetes közzététe-

lét, nem adja meg más személyek részére a képmás szabad, hozzájárulás nélküli fel-

használásának a lehetőségét”.1911 

Mindezek alapján megállapítható tehát, hogy ha a magánéletével kapcsolatos infor-

mációkat az érintett személy a saját akaratából hozza nyilvánosságra, az nem jogosít 

fel más személyeket annak további felhasználására.  

 

5. Az igényérvényesítés lehetőségei és intézményei 

Az üzemeltető kötelezettsége az orosz állampolgárok személyes adatainak nyilvántar-

tása, rendszerezése és tárolása az Oroszországban kialakított adatbázisok útján.1912 

A személyes adatokkal összefüggő jogokat a megfelelő hatáskörrel rendelkező 

szerv védi, aki szövetségi szinten ellenőrzi és felügyeli a személyes adatok kezelésének 

jogszerűségét.1913 E szerv állami ellenőrzést és felügyeletet biztosít, szervezi és fel-

ügyeli a személyes adatok feldolgozását és a jogszabályi követelményeknek való meg-

felelést (a személyes adatok feldolgozásának állami ellenőrzése és felügyelete). A jog-

védelmi szerv további feladata az adatalanyok jogszerűtlen adatkezeléssel kapcsolatos 

panaszainak felülvizsgálata. 

Az ellenőrző szervnek joga van többek között, információt kérni magánszemélyek-

től vagy jogi személyektől az adatkezeléssel összefüggően, illetve ellenőrizni a szemé-

lyes adatok feldolgozását, szükség esetén bevonva más állami szerveket is az ellenőr-

zésbe. Az ellenőrző szerv kötelezettségei az alábbiak szerint foglalhatóak össze:  

 
1910 Урошлева, Александра (2019): Как защитить свое право на охрану изображения? http:// 

www.garant.ru/article/1284159/ (2020. 03. 10.). 
1911  Пп. 43–49 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23. 06. 2015 г. № 25 „О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ” http://logos-

pravo.ru/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-23062 015-g-no-25-o-primenenii-sudami-ne 

kotoryh (2020. 03. 12.). 
1912 Регулирование персональных данных в РФ изменения с 1 сентября 2015 года. http://www.tad-

viser.ru/index.php (2020. 03. 12.). 
1913  Федеральный закон от 27. 07. 2006 N 152-ФЗ (ред. от 31. 12. 2017) „О персональных данных” 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/853ee99f3d3cb58976d52af6eaaa92d7 

c5f0ec46/ (2020. 03. 12.). 

http://www.garant.ru/article/1284159/
http://www.garant.ru/article/1284159/
http://logos-pravo.ru/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-23062015-g-no-25-o-primenenii-sudami-nekotoryh
http://logos-pravo.ru/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-23062015-g-no-25-o-primenenii-sudami-nekotoryh
http://logos-pravo.ru/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-23062015-g-no-25-o-primenenii-sudami-nekotoryh
http://logos-pravo.ru/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-23062015-g-no-25-o-primenenii-sudami-nekotoryh
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.tadviser.ru/index.php
Федеральный%20закон%20от%2027.%2007.%202006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2031.%2012.%202017)%20
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/853ee99f3d3cb58976d52af6eaaa92d7c5f0ec46/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/853ee99f3d3cb58976d52af6eaaa92d7c5f0ec46/
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• megszervezi a személyes adatok alanyainak jogvédelmét,  

• megvizsgálja a természetes személyek vagy jogi személyek panaszait és felleb-

bezéseit a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekben, valamint 

hatáskörén belül döntéseket hoz ezeknek a panaszoknak és fellebbezéseknek a 

megállapításai alapján, 

• nyilvántartást vezet az üzemeltetőkről,  

• olyan intézkedéseket hajt végre, amelyek hatékonyan elősegítik a személyes ada-

tok védelmét. 

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a felügyelő és az ellenőrző szervnek is biz-

tosítania kell a személyes adatok bizalmas jellegét. Az adatalanyok jogainak védelmére 

felhatalmazott testület évente jelentést küld tevékenységéről Oroszország elnökének, a kor-

mánynak és a Szövetségi Közgyűlésnek. A jelentést a sajtóban is közzé kell tenni. 

Az adatalanyok jogainak, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabá-

lyoknak, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeknek a meg-

sértéséből eredő nem vagyoni károkat meg kell téríteni. A nem vagyoni kár megtéríté-

sét a vagyoni kár és az adatalanynál keletkezett tényleges kár megtérítésétől függetlenül 

végzik.1914 

A jogsértésekkel összefüggésben jelentős eltérés mutatkozik a hagyományos média 

és az internetes portálok között. Előbbiek felelnek a közzétett anyagok pontosságáért 

is, az utóbbiak viszont nem. 

Ha a webhely tulajdonosa nem teljesíti időben a bírósági határozatban foglaltakat, 

akkor a felhatalmazott személyek a tárhelyhez, a domainhez és a szolgáltatókhoz for-

dulhatnak.1915 

A személyes adatok védelme érdekében a jogalkotó előírja: 

• az egyének fizetetlen és nyílt hozzáférésének biztosítását a személyes adataikhoz, 

valamint a személyes adatokat tartalmazó információk másolásának lehetőségét, 

• képviselő választását a személyes adatok védelme érdekében; 

• a személyes adatok felhasználására és terjesztésére vonatkozó információk hoz-

záférhetőségének biztosítását, 

• a hibás személyes adatok kijavításának kötelezettségét, 

• a bírósághoz fordulás lehetőségének biztosítását olyan esetekben, ha az adatke-

zelő cég vagy annak alkalmazottja jogellenes tevékenységet végez. 

 

 

 
1914  Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 261-ФЗ. http://docs.cntd.ru/document/901990 

046 (2020. 04. 01.). 
1915  Чем отличается удаление информации от разбирательства в суде. 2019. https://reputation. 

moscow/2019/01/22/chem-otlichaetsya-udalenie-informatsii-ot-razbiratelstva-v-sude/ (2020. 04. 03.). 

http://docs.cntd.ru/document/902291063
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
https://reputation.moscow/2019/01/22/chem-otlichaetsya-udalenie-informatsii-ot-razbiratelstva-v-sude/
https://reputation.moscow/2019/01/22/chem-otlichaetsya-udalenie-informatsii-ot-razbiratelstva-v-sude/
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6. Az ítélkezési gyakorlat rövid bemutatása 

Oroszországban nincs konkrét szabályozás az adatpiacokról, jelenleg három törvény-

javaslat igyekszik rendezni ezt a kérdést. A három tervezetben közös, hogy mindegyik 

bevezeti az „anonimizált adatok” fogalmát, amely a személyes adatoktól eltérő, önálló 

adatformának minősül. Az anonimizált adatokat kezelő szervezetek szabadkereskede-

lemben részesülhetnek, és ki vannak zárva a személyes adatokról szóló jogszabályok 

hatálya alól.1916 

A Mail.ru csoport tulajdonában lévő Vkontakte 2017 januárjában pert indított fel-

használói adatbázisának védelmével kapcsolatban a Double Data, a HeadHunter és a 

Hiteltörténetek Nemzeti Iroda ellen. A közösségi portálok felmérték a hitelfelvevők 

hitelképességét, majd a következő információkat adták el a bankoknak: az ügyfelek 

vezetéknevei, utónevei, a munkahely és a tanulmányok végzésének helye, a barátok 

profilja, a születési hely és a lakóhely, fényképek, valamint az oldal látogatásának 

gyakoriságáról és az eszköz típusáról szóló adatok. A közösségi portál üzemeltetője 

azzal védekezett, hogy a VKontakte nem engedélyezte az ilyen tevékenységeket, a 

felhasználók viszont igen. Első fokon a VKontakte elvesztette a pert, de a fellebbe-

zésben bebizonyította, hogy a felhasználói adatszerkezet a felperes adatbázisa, 

amelynek megszervezéséhez és karbantartásához költségek merültek fel, és így a 

Double Data tevékenysége sérti a közösségi hálózat jogait. Az alperesek viszont azt 

állították, hogy a bíróság „támogatta az információcsere szabadságának folyamatát”, 

és a felhasználói adatok monopolizálása „lehetetlenné teszi számos csúcstechnológiai 

induló vállalkozás kifejlesztését”. Később, 2018-ban a kasszációs bíróság megsem-

misítette a határozatot, amely megtiltotta a Double Data számára, hogy a Vkontakte 

nyilvános adatait kereskedelmi célokra használja. Az alapjogvita, mely szerint a tár-

saság felhasználói adatokat nyert-e a közösségi portál által összegyűjtött adatbázisból 

(tekintettel arra, hogy a technológia keresőmotorokon működik: a nyílt adatokat az 

egész interneten keresztül gyűjtik), és ha igen, mondhatjuk-e, hogy a válaszadó ennek 

jelentős részét felhasználta, nem oldódott meg teljesen. A bíróság új tárgyalást rendelt 

el ebben az ügyben. Az ügy jelentősége, hogy a továbbiakban befolyásolhatja az 

oroszországi nagy adatokat gyűjtő és felhasználó informatikai vállalatok munkáját. 

Arra a kérdésre ugyanis, hogy ki rendelkezik a köztulajdonban lévő felhasználók ada-

taival, az orosz jogszabályok nem adnak egyértelmű választ. 

2019. február 28-án a Központi Szövetségi Körzet Roszkomnádzor Igazgatósága 

közzétett egy közigazgatási szabálysértési jelentést a Facebook ellen. A jegyzőköny-

vet az Oroszország Közigazgatási Bűncselekményeit rendező Kódexének 19.7 cikke 

alapján állították össze, mivel a társaság nem szolgáltatta a szükséges információkat 

az oroszországi felhasználók személyes adatbázisának lokalizációjáról. A személyes 

 
1916  Кто владеет вашими данными в интернете и что об этом говорит закон. 2019, https:// www. 

vedomosti.ru/partner/articles/2019/06/05/803014-vladeet-dannimi (2020. 04. 01.). 
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adatok tárolásáról szóló törvény 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. Ez alapján a 

vállalatoknak elsősorban az oroszok adatait kell tárolniuk és feldolgozniuk Oroszor-

szágban. A LinkedIn szociális hálózatot, amely megtagadta e követelmények betar-

tását, 2016 novemberében nyilvántartásba vették, aminek köszönhetően az oroszor-

szági hálózati hozzáférés jelenleg is le van tiltva. Érdemes megjegyezni, hogy 2017-

ben a Facebook egy képviseleti iroda megnyitását tervezte Oroszországban, amely-

nek kapcsán a társaság regionális képviselő keresésével foglalkozott. Jelenleg az 

Egyesült Államokon kívüli közösségi hálózat több mint 30 nemzetközi irodával ren-

delkezik, azonban Oroszországban mégsincs iroda. Zuckerberg ugyanis olyan üze-

netküldő rendszert akart létrehozni, amelyben senkinek sem, csak a küldőnek és a 

címzettnek van hozzáférése az üzenetek tartalmához, beleértve magát a közösségi 

hálózatot is1917, ami azonban nem fér össze az orosz szabályozással. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2016. július 6-i Római Zakharov kontra 

Oroszország1918 ítélete ellenére elfogadták a Tavaszi csomag 374. számú szövetségi 

törvényt, amely felhatalmazta az FSB-t és a Külügyi Hírszerző Szolgálatot arra, hogy 

információt kapjon olyan információs rendszerekből és adatbázisokból, amelyek állami 

szervekről és költségvetésen kívüli alapokról tartalmaznak információt, valamint hoz-

záférést kapott bírósági határozat nélkül a távközlési szolgáltatók számára az előfizetők 

hívásaival és üzeneteivel kapcsolatos információk tárolására az Oroszország kormánya 

által meghatározott időtartamra (de legfeljebb 6 hónapra) a kommunikációról szóló tör-

vény 64. cikke1919 alapján. 

A gyakorlatban Oroszországban a magánélet védelme nem rendelkezik hatékony 

védelemmel. Az Oroszországi Föderáció Polgári Perrendtartási Kódexe nem kötelezi 

az orosz bíróságokat arra, hogy fellépjenek az egyén szabadságjogaiba való beavatko-

zás arányosságának vizsgálatakor az állami hatóságok tisztviselőinek és a helyi önkor-

mányzat tisztviselőinek fellépése ellen, annak ellenére, hogy az EJEB véleménye sze-

rint a Konstantin Moskalev kontra Oroszország1920 ügyben sérült a tisztességes eljárás-

hoz való jog. 

Az ország különböző régióiban található állampolgárok jogait érintő személyes 

adatkezelők elleni fellépés szinte lehetetlen feladat, mivel a polgári perrendtartásban 

nincsenek csoportos kereseti lehetőségek, és a választottbírósági eljárás kevésbé fejlett. 

 
1917  Facebook отказывается переносить серверы в страны с нарушением свободы слова и вводит 

сквозное шифрование. 2019, https://habr.com/ru/post/443084/ (2020. 03. 17.). 
1918  Дело «Роман Захаров против Российской Федерации» (Жалоба № 47143/06). https:// 

rm.coe.int/roman-zakharov-decision-1302-ru/16807bfa5f (2020. 03. 17.). 
1919  Федеральный закон „О связи” от 07. 07. 2003 N 126-ФЗ, http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_43224/. 
1920  Постановление ЕСПЧ от 07. 11. 2017 "Дело Константин Москалев (Konstantin Moskalev) 

против Российской Федерации" (жалоба N 59589/10), https://sledcom.ru/documents/Posta-

novlenija_Evropejskogo_suda/item/1245257. 

https://habr.com/ru/post/443084/
https://rm.coe.int/roman-zakharov-decision-1302-ru/16807bfa5f
https://rm.coe.int/roman-zakharov-decision-1302-ru/16807bfa5f
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
https://sledcom.ru/documents/Postanovlenija_Evropejskogo_suda/item/1245257
https://sledcom.ru/documents/Postanovlenija_Evropejskogo_suda/item/1245257
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A Belügyminisztériumot, az FSB-t és az egyéb operatív nyomozati tevékenységeket 

végző ügynökségeket eltávolították a parlamenti felügyelet alól, amint azt a főbiztos 

jelentése is említi. 

2017-ben egy orosz állampolgár a magánélet és a személyes élet tiszteletben tartá-

sára és a hatékony jogi védelemhez való jog megsértésére hivatkozva panaszt nyújtott 

be az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB). 2011-ben a nyílt hozzáférésen ke-

resztül a Savelovsky piacon felfedezte a moszkvai Belügyminisztérium lapját, amely 

bizonyítékokat tartalmazott arról, hogy a kérelmező HIV-fertőzés hordozója volt, és 

kétszer elítélték. Ezek az információk a barátaitól származtak. Elsőként kérelmet nyúj-

tott be a megfelelő orosz hatósághoz abból a célból, hogy végezzen ellenőrzést az in-

formációszivárgás kapcsán, de a hatóság nem válaszolt. Az ügyészség és a bíróság általi 

ellenőrzés kényszerítése hiábavalónak bizonyult. A médiajelentések szerint 2011 má-

sodik felében a bűnüldöző szervek támadták az adatpiacokat, és több mint 2500 adat-

bázis adatait rabolták el. 2012-ben a kérelmező fellebbezést nyújtott be az EJEB-hez, 

2017-ben a bíróság megvizsgálta a panaszt, és nyilatkoztatta az orosz hatóságokat, 

hogy az államnak szüksége van-e ilyen információk gyűjtésére a polgárról, és hogy az 

érintettnek vannak-e hatékony jogorvoslati lehetőségei. Az EJEB döntése jól szemlél-

teti a személyes adatokról szóló törvény értelmetlenségét: nem védi a magánélet védel-

mét, de rengeteg korlátozási lehetőséget kínál az állam számára – mind a politikában, 

mind az internetes szabályozás területén.1921 

 

7. Egyéb államspecifikus szabályozás és megoldások 

Oroszországban érdekes helyzet alakult ki a Messenger és a Telegram közösségi há-

lózatok vonatkozásában. Ezen internetes szolgáltatások sajátossága a titkosítási algo-

ritmus, amely szinte teljesen kizárja a titkosszolgálatok adatvisszafejtésének és a tit-

kosszolgálatok általi hozzáférés lehetőségét. Ez a szolgáltatás nyilvánvalóan a prog-

ram előnye, ugyanakkor éles konfliktusba került az oroszországi jogszabályokkal. 

Miután a Telegram képviselői megtagadták a hatóságok számára a titkosítási kulcsok 

átadását, a moszkvai Tagansky bíróság 2018. április 13-án úgy döntött, hogy blok-

kolja az oroszországi elérhetőséget, egyetértésben a Roszkomnádzor perrel. A döntés 

komoly elégedetlenséget váltott ki a felhasználók körében, ráadásul elkezdtek ter-

jedni a lezárást megkerülő egyéb szoftvermegoldások telepítésére vonatkozó infor-

mációk és utasítások. 

A felhasználók részéről azonban nem kellett további lépéseket tenni, mivel a Teleg-

ram alkalmazottai gyorsan meg tudták hozni azokat az intézkedéseket, amelyek a prog-

ram folyamatos működését biztosították Oroszországban. Ugyanakkor a Roszkom- 

 
1921  Корня, Анастасия – Кодачигов, Валерий: Какой гражданин России имеет право на уважение 

частной жизни. 2018, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/26/7519 40-za-utechku-ne-ot-

vechaem (2020. 03. 11.). 

https://www.vedomosti.ru/authors/anastasiya-kornya
https://www.vedomosti.ru/authors/valerij-kodachigov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/26/7519%2040-za-utechku-ne-otvechaem
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/26/7519%2040-za-utechku-ne-otvechaem
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nádzor több mint 18 millió IP-t blokkolt, ideértve a népszerű internetes keresőmotorok 

és az online áruházak szolgáltatásait is. A Telegram és a Roszkomnádzor közötti jog-

vita jelenleg is folyamatban van.  

Néhány törvényt, az elfogadását követő néhány évvel később kezdték csak alkal-

mazni.1922 Az úgynevezett „Bloggerről szóló törvényt” az elfogadását követő két év-

vel hatályon kívül helyezték. 2014-ben módosították az orosz „Információról, infor-

mációs technológiáról és információvédelemről” szóló szövetségi törvényt, amely a 

blogok kezelésének szabályozását is érinti.1923 E törvény értelmében blogger az a sze-

mély, aki „nyilvánosan elérhető információkat tartalmazó internetes oldal vagy olyan 

weboldal tulajdonosa, amelynek 24 órán keresztül több, mint háromezer felhaszná-

lója van”. A törvény arra kötelezte a bloggereket, hogy ellenőrizzék a közzétett in-

formációk pontosságát, akadályozzák meg az állampolgárok magánéletével kapcso-

latos információk terjesztését, és kötelezően tegyék közzé vezetéknevük kezdőbetűit 

és e-mail-címüket a jogilag jelentős üzenetek küldésére. A Roszkomnádzor emellett 

létrehozta a bloggerek speciális nyilvántartását, ahol napi több mint háromezer láto-

gatással rendelkező blogokat tartanak nyilván. A blogot valójában a médiával hason-

lították össze. A nyilvántartás 2017. augusztus 1-jén megszűnt. Ugyanazon év július 

végén mintegy 2200 blogger volt a nyilvántartásban. Világos azonban, hogy szigni-

fikánsan több olyan blog létezett, amelyek napi több mint háromezer felhasználóval 

rendelkezett az interneten. Úgy gondolják, hogy a Roszkomnádzor valójában nem 

gyakorolt felügyeleti funkciót a bloggereknél, ténylegesen a bűnüldöző szervek el-

lenőrizték őket. 

A közösségimédia-oldalak állami szabályozásának módjairól aktív és nyilvános vita 

folyik. A Független Államok Szövetségének Parlamenti Közgyűlése által 2011-ben el-

fogadott, az internetes szabályozás alapjairól szóló törvény kimondja, hogy a jogalko-

tási szabályozásnak nem szabad betörnie „abba a szférába, ahol az önszabályozó szer-

vezetek, vagyis maga az internetes közösség által elfogadott normák és szabályok al-

kalmazandók”.1924 

 

 

 

 
1922  Федеральный закон от 29. 07. 2017 № 276-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" http://publication.pravo. 

gov.ru/Document/View/0001201707300002 (2020. 03. 11.). 
1923  Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон »Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации« и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей”, https://rg.ru/2014/05/07/in-

formtech-dok.html (2020. 03. 14.). 
1924  Рихтер, А. Г.: Правовые основы интернет журналистики: Учебник. М.: ИКАР, 2014, p. 43. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300002%20(2020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300002%20(2020
https://rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html
https://rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html
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A személyes adatok gyűjtése során, többek között az információs és távközlési há-

lózaton keresztül az üzemeltető köteles biztosítani a rögzítést, a rendszerezést, a felhal-

mozódást, az orosz állampolgárok személyes adatainak tárolását, frissítését, kinyerését 

az Oroszország területén található adatbázisok segítségével.1925 

2020. február 6-án jelentették be, hogy az Oroszországi Föderáció Digitális Fejlesz-

tési, Távközlési és Hírközlési Minisztériuma olyan mechanizmus kidolgozását java-

solta, amely lehetővé teszi a polgárok számára a személyes adatok feldolgozására vo-

natkozó hozzájárulásuk visszavonását. Ez többek között lehetővé teszi számukra, hogy 

megvédjék magukat a spamektől. 

A 2019. október 24-i, valamint a 2019. január és szeptember közötti ellenőrzések 

eredményei szerint a Roszkomnádzor több mint 2,4 ezer személyes adatkezelő által 

elkövetett jogsértést tárt fel. A szerv honlapja szerint a megtett intézkedések eredmé-

nyei alapján 4000 adminisztratív jegyzőkönyvet készítettek, és 2,6 millió rubel bírságot 

szabtak ki. A leggyakoribb jogsértéseket a személyes adatok hiányos vagy pontatlan 

információkkal való feldolgozásával követték el. Ezenkívül 456 interneten megvaló-

suló, a személyes adatokra vonatkozó jogsértést is feltártak. A legtöbb jogsértést egész-

ségügyi intézmények (92 jogsértés), állami és önkormányzati hatóságok (82 jogsértés), 

oktatási intézmények (71 jogsértés), valamint kommunális szervezetek (61 jogsértés) 

követték el. A szervezetek leggyakrabban nem tettek közzé weboldalakat és nem adtak 

hozzáférést a személyes adatok feldolgozására vonatkozó politikájukat meghatározó 

dokumentumhoz, és nem nyújtottak információt a személyes adatok védelmére végre-

hajtott cselekményekről. 

Oroszország kormánya 2019. február 16-án jóváhagyta a személyes adatok feldolgo-

zásának állami ellenőrzésére és felügyeletére, valamint annak végrehajtására vonatkozó 

jogszabályait. A szabályok a személyes adatok kezelői, valamint a személyes adatok üze-

meltetői ellenőrzéseinek megszervezésére és lefolytatására vonatkozó eljárást deklarál-

nak. Az ellenőrzést és a felügyeletet a Roszkomnádzor és annak területi szervei végzik. 

A személyes adatok kezelőjét három munkanappal az ellenőrzés kezdete előtt értesítik a 

tervezett ellenőrzésről, a rendkívüli ellenőrzésről legalább 24 órával korábban. 

Oroszország területén az információs és a telekommunikációs hálózatokat a kom-

munikáció területén a vonatkozó orosz jogszabályok követelményeinek betartásával 

működtetik. Az orosz törvények, köztük a személyes adatokról szóló szövetségi tör-

vény általános hatálya azonban az Oroszországi Föderáció területére korlátozódik. 

Ebben a tekintetben kidolgoztak egy szempontrendszert az Oroszország területén 

folytatott külföldi tevékenységek irányításához. A személyes adatokról szóló szövet-

ségi törvény intézkedései az internetes erőforrásokra irányulnak (internetes weboldal), 

 
1925  Федеральный закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях” от 21. 07. 2014 N 242-ФЗ, http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_165838/ (2020. 03. 14.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165838/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165838/
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amelynek segítségével ha egy személy olyan Oroszország területére irányított tevé-

kenységeket hajt végre, amely nem felel meg a személyes adatokról szóló szövetségi 

törvény követelményeinek, a megállapított eljárásnak megfelelően blokkolni lehet. 

Így a személyes adatok feldolgozására szolgáló bizonyos folyamatok lokalizálásá-

nak kötelezettsége vonatkozik a külföldi gazdasági szereplőkre is, feltéve, hogy ezek 

irányított tevékenységeket végeznek Oroszország területén, és nem áll fenn olyan ki-

záró feltétel, amelyet a személyes adatokról szóló szövetségi törvény 5. pont 18. cikk 

kifejezetten meghatároz (például egy olyan nemzetközi szerződés, amelynek célja a 

feldolgozás céljainak elérése). 

Ezáltal maguk a webhelyek és a közösségi hálózatok készítői is jelentősen hozzájá-

rulhatnak az adatvédelmi probléma megoldásához, minimalizálva például a harmadik 

feleknek továbbított információ mennyiségét, vagy tájékoztatva a felhasználókat ada-

taik nyilvános szintjéről a közösségi hálózaton. A vállalkozások nem tudják teljesíteni 

titoktartási kötelezettségeiket olyan technológiai szolgáltatók segítsége nélkül, melyek 

biztosítani tudják a magánélet védelmének fokozására szolgáló módszereket, amelyek 

nem befolyásolják a felhasználói élményt, a termelékenységet vagy a felhasználói ké-

pességeket.1926  

A bizalmas információk jogosulatlan felhasználása elleni védelem érdekében az 

alábbiakat javasolják: 

• a bizalmas információk szigorú és körülhatárolt hierarchiájának tiszteletben tar-

tása az azonos jogi védelem mellett, 

• az állampolgárok magánéletéhez közvetlenül kapcsolódó, az interneten terjesz-

tett kiegészítő jogi aktusok bevezetése (nyilvántartásba vételt igénylő webhelyek 

jogi szabályozása és a közösségi hálózatok)1927, 

• egységes nemzetközi jogtér létrehozása az információbiztonság területén, 

• a bizalmas információkkal foglalkozó személyekkel szembeni szakmai kötele-

zettségek szigorítása, 

• a korlátozottan hozzáférhető információkkal dolgozó emberek körének egyér-

telmű meghatározása.1928 

 

Összefoglalva az eddigieket, három következtetés vonható le a közösségi médiaszabá-

lyozással kapcsolatosan: 

 
1926 Информационная безопасность: проблема конфиденциальности, https://raec.ru/live/ raec-

news/6821/ (2020. 04. 01.). 
1927  Slesarev, Yuri Vassilyevich – Losyakov, Andrey Viktorovich, 2018: 385. 
1928  Слесарев, Юрий Васильевич – Лосяков, Андрей Викторович: Проблемы защиты конфи-

денциальной информации в сети интернет: правовой аспект. Baltic Humanitarian Journal, 

2018, Т. 7, № 1(22), С.383–385. 

https://raec.ru/live/raec-news/6821/
https://raec.ru/live/raec-news/6821/
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‒ Az állam hozzáférést kaphat az Oroszországban nyilvántartásba vett közösségi há-

lózatokon és azonnali üzenetküldőkön keresztül eljutott információkhoz. Az ál-

lamnak nincs ellenőrzési eszköze az orosz joghatóság alá nem tartozó közösségi 

hálózatokon és azonnali üzenetküldőkön történő információk beszerzésére. 

‒ Az állami szankciókat a szociális hálózatokkal és az azonnali üzenetküldőkkel 

szemben külön-külön alkalmazzák. 

‒ Az orosz jogszabályok fejlődnek az interneten történő információterjesztés el-

lenőrzése terén, különös tekintettel a közösségi hálózatokra és az azonnali üze-

netküldőkre. 
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nomochiya-34856/ (2020. 03. 22.). 

 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300002
https://rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html
https://rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html
https://www.finversia.ru/publication/tsentrobank-udovletvoril-tret-zhalob-finansistov-na-vklyuchenie-ikh-v-chernyi-spisok-po-zakonu-o-delovoi-reputatsii-57145
https://www.finversia.ru/publication/tsentrobank-udovletvoril-tret-zhalob-finansistov-na-vklyuchenie-ikh-v-chernyi-spisok-po-zakonu-o-delovoi-reputatsii-57145
https://www.finversia.ru/publication/tsentrobank-udovletvoril-tret-zhalob-finansistov-na-vklyuchenie-ikh-v-chernyi-spisok-po-zakonu-o-delovoi-reputatsii-57145
https://reputation.moscow/2019/01/22/chem-otlichaetsya-udalenie-informatsii-ot-razbiratelstva-v-sude/
https://reputation.moscow/2019/01/22/chem-otlichaetsya-udalenie-informatsii-ot-razbiratelstva-v-sude/
https://russiancouncil.ru/pavel-sharikov/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zashchita-konfidentsialnykh-dannykh-opyt-rossii-i-ssha/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zashchita-konfidentsialnykh-dannykh-opyt-rossii-i-ssha/
http://audit.gov.ru/news/vysokaya-nagruzka-sudebnyh-pristavov-ne-pozvolyaet-im-kachestvenno-ispolnyat-svoi-polnomochiya-34856/
http://audit.gov.ru/news/vysokaya-nagruzka-sudebnyh-pristavov-ne-pozvolyaet-im-kachestvenno-ispolnyat-svoi-polnomochiya-34856/
http://audit.gov.ru/news/vysokaya-nagruzka-sudebnyh-pristavov-ne-pozvolyaet-im-kachestvenno-ispolnyat-svoi-polnomochiya-34856/
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Kína 

 

A közösségi média személyiségi jogi kihívásai Kínában 

 

Barzó Tímea* *– Halász Csenge** 

 

 

A Kínai Népköztársaság, a világ legősibb folyamatos civilizációjaként érte el mai formá-

ját: jelenleg a világ legnépesebb államának tekinthető, amely napjainkban a legszigorúbb 

és legelterjedtebb internetes tartalomellenőrzési rendszert alkalmazza. Az online felüle-

tek folyamatos állami szervek általi monitorozása a rezsim fenntartásának fontos eszkö-

zét jeleni. Az erős kontroll ellenére az internetethasználó jogalanyok száma folyamatosan 

növekvő tendenciát mutat. Egy 2020. március 3-án jegyzett statisztika alapján a világ 

internethasználóinak több mint fele, vagyis 50,3%-a Ázsiában él, amelyből 800 millió 

felett van a kínai felhasználók száma.1929 Ezen felhasználók köréből, több mint 500 mil-

lióan használják a közösségi média oldalait, illetve a kínai internethasználók a világhálón 

töltött idejük közel 40%-át valamely közösségimédia-felületen töltik. 1930  

A kínai állam berendezkedése más országokétól rendkívül eltérő utat jelöl ki az inter-

net, azon belül a közösségi oldalak szabályozására és működésére vonatkozóan. Az előbb 

ismertetett adatok rámutatnak az efféle platformokat használók óriási számára. Kíná-

ban azonban az Európában és az Egyesült Államokban piacvezető szerepet betöltő 

Facebook és Twitter nem használhatóak jogszerűen, ezért az olyan saját fejlesztésű ol-

dalak, mint a Weibo, a WeChat, a Youku, a TikTok vagy a Renren biztosítják az online 

közösségi teret.  

A továbbiakban a kínai közösségi média szabályozását tesszük vizsgálat tárgyává, 

kiemelt figyelmet szentelve a személyiségi jogok érvényesülési kereteire.  

 

 
*  Dr. Heinerné Barzó Tímea: habil., intézeti tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam-

és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Polgári Jogi Tanszék. 
**  Halász Csenge: PhD-hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudo-

mányok Intézete, Polgári Jogi Tanszék. 
1929   Internet world’s stats. https://www.internetworldstats.com/stats.htm (2020. 03. 23.). 
1930  Understanding social media in China. https://www.asianhorizonltd.com/uploads/1/2/2/4/ 12248815 

/mckinsey_social_media_en_china.pdf (2020. 03. 26.). 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.asianhorizonltd.com/uploads/1/2/2/4/12248815/mckinsey_social_media_en_china.pdf
https://www.asianhorizonltd.com/uploads/1/2/2/4/12248815/mckinsey_social_media_en_china.pdf
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1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

A Kínai Népköztársaság Alkotmányának első cikke deklarálja, hogy a Kínai Népköz-

társaság szocialista állam a népi demokratikus diktatúra alatt, amelyet a munkásosztály 

vezet, és amely a munkások és a parasztok szövetségén alapul.1931 Ezen rendelkezésben 

egyértelműen meghatározásra kerül az ország államformája, amely determinálja az ál-

lam egészére kiterjedő jogi szabályozást.  

Az Alkotmány rendelkezéseit vizsgálva további fontos szabályt jelent a 38. cikk, 

amely a személyek méltóságát deklarálja. Eszerint a Kínai Népköztársaság polgárainak 

méltósága sérthetetlen, tehát annak bármely módon – például becsületsértéssel, rágal-

mazással, hamis váddal történő megsértése – jogellenesnek tekinthető.1932 Az emberi 

méltóság deklarálása mellett szintén lényeges rendelkezést jelent a 37. cikk, amely rög-

zíti a személyes szabadsághoz való alapvető jogosultságot.1933 

Témánk szempontjából kiemelendő az Alkotmány 40. cikke, amely az állampolgá-

rok levelezésére vonatkozik. Eszerint a Kínai Népköztársaság állampolgárait megilleti 

a levelezés szabadsága, egyetlen szervezet vagy egyén sem sértheti meg az állampol-

gárok levelezését és magánéletét, kivéve azokat az eseteket, amikor az állam biztonsága 

vagy bűncselekmények kivizsgálása céljából a jogszabály által felhatalmazott állami 

szervek engedélyt adnak a vonatkozó levelek átvizsgálására.1934  

A Kínai Népköztársaság Alkotmánya tartalmaz a véleménynyilvánítás szabadságára 

vonatkozó rendelkezést is. 41. cikke kimondja, hogy a Kínai Népköztársaság állampol-

gárainak joga van kritikát megfogalmazni bármely állami szervhez vagy hivatalnokhoz 

intézve. Az állampolgároknak joguk van bármilyen állami szervvel vagy tisztviselővel 

szemben panaszt benyújtani és vádat emelni a törvény megsértése vagy kötelezettség 

elmulasztása miatt, de a tények kitalálása, elferdítése vagy a hamis vád jogellenesnek 

tekinthető.1935 

A közösségi média oldalait gyakran illetik „a gondolatok szabad piaca” jelzővel, 

amely gondolatok kifejezéséhez elengedhetetlen a szólás szabadságának a biztosítása 

is, amely bár formálisan deklarálásra kerül, gyakorlati érvényesülése számos nehéz-

ségbe ütközik az államban.  

 
1931  A Kínai Népköztársaság Alkotmányának 1. cikke. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/en/cn/ 

cn147en.pdf (2020. 03. 25.). 
1932  A Kínai Népköztársaság Alkotmányának 38. cikke. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/en/cn/ 

cn147en.pdf (2020. 03. 25.). 
1933  A Kínai Népköztársaság Alkotmányának 37. cikke. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/en/cn/ 

cn147en.pdf (2020. 03. 25.). 
1934  A Kínai Népköztársaság Alkotmányának 40. cikke. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/en/cn/ 

cn147en.pdf (2020. 03. 25.). 
1935  A Kínai Népköztársaság Alkotmányának 42. cikke. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/en/cn/ 

cn147en.pdf (2020. 03. 25.). 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn147en.pdf


 

– 677 – 

Az Alkotmány alapvető szabályain túlmenően, az internet és a közösségi média ága-

zati szabályozásának a vizsgálata jelenti a következő lépést. A Kínai Népköztársaság 

1994-ben csatlakozott a világhálóhoz, amelyet követően az internetfelhasználók száma 

rohamos gyorsasággal növekedett. Ez a körülmény nyilvánvalóan magával hozta a jogi 

szabályozás megalkotása iránti kormányzati igényt, amely első megnyilvánulásának a 

Közbiztonsági Minisztérium által megalkotott 1997-es törvény tekinthető.1936  

A jogszabály részletesen meghatározta, hogy a jogalanyok nem hozhatnak létre, 

nem közölhetnek, nem továbbíthatnak olyan tartalmakat, amelyek 

‒ az Alkotmány vagy a törvények rendelkezéseivel szembeni ellenállásra vagy azok 

megszegésére ösztönöznek, 

‒ a kormányzat vagy a szocialista berendezkedés leváltására vonatkozóan tesznek 

felhívást, 

‒ kétségbe vonják az ország egységét,  

‒ gyűlöletkeltésű célzatúak vagy hátrányos megkülönböztetést eredményeznek az 

ország nemzetiségei között,  

‒ a társadalmi rend ellen irányulnak különböző álhírek terjesztésével, 

‒ különböző babonás hiedelmeket, szexualitást, vagy erőszakot hirdetnek, 

‒ valamely bűncselekmény elkövetésére történő felhívást valósítnak meg,  

‒ az állami szervek jó hírnevének megsértését valósítják meg,  

‒ bármilyen módon ellentétesek az alkotmánnyal vagy a jogszabályokkal.1937 

 

A szabályozás fejlődését illetően a következő fontos mérföldkövet a Kínai Népköztár-

saság Államtanácsának 2000. szeptember 25-én kelt határozata1938 jelenti, amely első 

ízben rögzítette a tartalomszolgáltatók számára előírt tartalomszűrési feltételeket. A ha-

tározat által három feltétel került meghatározásra a weboldalak törvényes működését 

illetően. Eszerint, az érintett weboldal nyilvántartásba vételére van szükség, vagy elő-

zetes felülvizsgálat és jóváhagyás szükséges, vagy pedig különleges vizsgálatra és jó-

váhagyásra van szükség. A határozat előírja, hogy a Kínában található tartalomszolgál-

tatók csak e különleges engedély birtokában tehetnek közzé híreket nyugati híroldalak 

cikkeiből. A jogosultsággal nem rendelkező tartalomszolgáltatók csak olyan híreket 

oszthatnak meg, melyeket korábban már közzétett egy jogosult tartalomszolgáltató.  

A külföldi hírek megosztására szolgáló jogosultság a Tanács Információs Irodája által 

kerülhet kiadásra. A határozat 15. cikke a „káros információk” kilenc kategóriáját ha-

tározta meg, amelyek Kína internetestartalom-cenzúrájának alapját képezik. 1939  

 
1936  Esarey – Kluver, 2014: 1–3. https://www.jstor.org/stable/j.ctt1j0pt3f (2020. 03. 25.). 
1937  Abott, 2014: 10–15. 
1938  Feng, 2010. https://www.hrichina.org/en/content/3244 (2020. 03. 24.).  
1939  Feng, 2010. Uo.  

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1j0pt3f
https://www.hrichina.org/en/content/3244


 

– 678 – 

2007. december 29-én kihirdetésre kerültek az Információs Ipari Minisztérium ál-

tal (SARFT) az internetes audiovizuális műsorszolgáltatások adminisztrációs szabá-

lyai, amelyek tovább szigorították az internetestartalom-szolgáltatókra vonatkozó en-

gedélyezi eljárást. Ennek következtében 2009-ben számos videómegosztó portál 

megszüntetésre került, beleértve a Btchina2-t, amely szintén nem rendelkezett a szük-

séges engedéllyel.  

A vonatkozó kínai jogszabályi környezet esszenciális elemét jelenti az ún. Kínai 

Aranypajzs Projekt vagy más néven a Kínai Nagy Tűzfal szabályozása. A Kínai Nagy 

Tűzfal lényegében nem más, mint a Kínai Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériu-

mának az internet cenzúrázása érdekében létrehozott több fázisból álló folyamatos 

programja.  

A szűrőrendszer létrehozására irányuló kísérletek már 1998-ban elkezdődtek, majd 

egy több fázisból álló folyamat vette kezdetét, amelynek végső célját a teljes cenzúra 

kiépítése jelenti.1940  

A megalkotott szűrőrendszer következtében, minden olyan internetes szolgáltatás, 

amely a Web 2.0 címszó alá esik, elérhetetlenné vált az országban. A külföldi webol-

dalakat érintő szigorú korlátozás alól kivételt képez a sajátos jogi helyzetben lévő, a 

kínai állam részét képező, de belső autonómiával rendelkező Hongkong.  

Az Aranypajzs Projekt célja egy olyan információs rendszer kiépítése, amely lehe-

tővé teszi a hatóságok számára, hogy kiszűrjék és megakadályozzák a Kínai Népköz-

társaság érdekeit sértő közlések világhálón történő terjedését.1941 Ezen cenzúra egyér-

telműen érinti a különböző közösségi média felületeit, amelyek hozzáférhetősége is je-

lentős korlátozásra kerül, de kiemelhető a kommentek, feltöltések és megosztások hely-

zete, hiszen az internetes véleménynyilvánítási szabadság megvalósulása erőteljes ál-

lami eszközökkel kerül korlátozásra.  

További (puha) jogforrást jelent a kínai Kormány által 2010-ben kiadott ún. Fehér 

Könyv. Ennek bevezető rendelkezéseinek a körében az internet a 20. század jelentős 

technikai találmányaként és az emberi tudás kikristályosodásaként került meghatáro-

zásra, amely a mindennapi élet átalakítása mellett magával hozta az információátadási 

technikák megújulását is.1942 A Kormány hangsúlyozta a lakosság internethozzáférési 

lehetőségeinek a bővítését, valamint a teljes körű szólásszabadság világhálón történő 

biztosításának a jelentőségét is.1943  

 
1940  Iványi, 2017: 86–87.  
1941  Iványi, 2017. Uo.  
1942  White Paper on the Internet in China – Foreward. http://www.chinadaily.com.cn/china/ 2010-

06/08/content_9950198_2.htm (2020. 03. 26.).  
1943  White Paper on the Internet in China – Freedom of Speech. 

 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-06/08/content_9950198_5.htm (2020. 03. 26.). 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-06/08/content_9950198_2.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-06/08/content_9950198_2.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-06/08/content_9950198_5.htm
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A tűzfalrendszer tekintetében további fontos dátumot jelent a 2012-es év, amikor a 

korábbiaknál is szigorúbb intézkedéseket vezettek be az internetes szűrésekre vonatko-

zóan. Ekkortól szigorításra került ugyanis azon internetes felületek ellenőrzése, ame-

lyek titkos módszerekkel alkalmasak voltak megkerülni a „a nagy tűzfalat”. Az új tech-

nológiák alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy a kormányzati szervek által megbízott 

„cenzorok” követhessék az állampolgárok internetes tevékenységét, például azt, hogy 

milyen típusú híreket olvasnak és milyen egyéb platformokat látogatnak meg az érintett 

személyek. További fontos körülményt jelent, hogy a virtuális magánhálózatok, vagyis 

a VPN-ek blokkolása szintén lehetségessé vált az új szabályozás által. 1944 

A közösségi médiát illetően fontos körülményt jelent, hogy a kínai „internetes 

piac” alapvetően három óriásvállalat kezében van, amelyek az Alibaba, a legnagyobb 

kínai e-kereskedelemi csoport, a Tencent, ami elsősorban a közösségi médiában és az 

online játékok piacaira specializálódott, illetve a Baidu, amely a fő online keresőmotort 

szolgáltatja.1945  

Témánk szempontjából a Tencent vállalat bír jelentőséggel, amely a kínai állam-

polgárok által használt közösségimédia-felületeket biztosítja. Az általa szolgáltatott 

a WeChat, QQ és Sina Weibo alkalmazásokon történik a kínai állampolgárok jelentős 

százalékának az online kommunikációja1946, illetve a Tencent egyben a világ legna-

gyobb közösségimédia-oldalát is jelenti. 1947 

A szabályozási környezetet tekintve a Polgári Törvénykönyv személyiségi jogi ren-

delkezései is relevánsnak tekinthetőek, ezek részletes ismertetésére azonban a fejezet 

külön szerkezeti egységében kerül sor. Elöljáróban elég azt rögzítenünk, hogy a sze-

mélyiségi jogok világhálón történő garantálása a fentebb ismertetett szabályozási mo-

dellre tekintettel rendkívül aggályosnak tekinthető.  

Az állam médiaszabályozását a különféle állami hivatalok és ügynökségek irányít-

ják. Ilyennek tekinthető a 2014-ben létrejött Központi Internetbiztonsági és Informá-

ciós Vezető Csoport (angol betűszóval: a CISILG), amely a kiberbiztonsággal és az 

internetkezeléssel kapcsolatos munka koordinálást látja el.  

Kína Kibertér Igazgatása (angol betűszóval: CAC) az internetes média adminisztrá-

cióját és felügyeletét foglalja magában. Minisztériumi szinten kiemelhető az Ipari és 

Informatikai Minisztérium, amely kezeli a fizikai kommunikációs infrastruktúrát és az 

internetszolgáltatókat, illetve a Közbiztonsági Minisztérium, amely szabályozza az on-

line tartalmak hozzáférhetőségét, illetve kivizsgálja például az internetes csalásokkal, 

pornográfiával és államellenes közlésekkel kapcsolatos ügyeket.  

 
1944  Arthur, 2012. 
1945  Simay, 2018: 463. 
1946  Simay, 2018. Uo.  
1947  The world’s most lucrative social network? China’s Tencent beats $1 billion revenue mark. 

 https://venturebeat.com/2009/03/19/the-worlds-most-lucrative-social-network-chinas-tencent-

beats-1-billion-revenue-mark/ (2020. 03. 26.). 

https://venturebeat.com/2009/03/19/the-worlds-most-lucrative-social-network-chinas-tencent-beats-1-billion-revenue-mark/
https://venturebeat.com/2009/03/19/the-worlds-most-lucrative-social-network-chinas-tencent-beats-1-billion-revenue-mark/
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A kínai szabályozási környezetből egyértelműen kirajzolódik egy olyan rendszer 

képe, amelyben a jogalanyok ellenőrzése az állami berendezkedés fontos részét jelenti. 

E tekintetben a jogszerűen hozzáférhető közösségi oldalak használóinak is a folyama-

tos közhatalmi kontroll tényével kell számolniuk, amelynek fő célját az autokratikus 

rendszer fenntartása jelenti. Az eltérő jogi szabályozás és az annak célját szolgáló szo-

cialista államrend fenntartása karakterisztikus különbséget jelent az angolszász és kon-

tinentális jogrendszer szabályozásához képest.  

 

2. A nyilvánosság és a véleménynyilvánítás szabadságának értelmezése 

A kínai állami berendezkedésből fakadóan a véleménynyilvánítás szabadsága nem va-

lósul meg teljeskörűen, korlátozása számos okból megtörténhet. 

A nyilvánosság kínai értelmezéséhez kapcsolódóan, fontos körülményt jelent az 

arcfelismerő rendszerek rendkívül széles körű alkalmazása, amely a hatalmi berendez-

kedés fontos eszközévé vált. Ezek a rendszerek bármely közterületen előfordulhatnak: 

elhelyezték őket az utak mellett, parkokban, bevásárlóközpontokban, de munkavédelmi 

és vagyonvédelmi célból is számos területen fellelhetőek. Az országban több mint 200 

millió kamera „biztosítja a rendet” és követi figyelemmel az állampolgárok tevékeny-

ségét. A kamerák nemcsak figyelemmel kísérnek, hanem bizonyos helyzetekben jelez-

nek is: a piros lámpánál történő átkeléskor mutatják a gyalogos számára, hogy szabály-

sértést követ el, forduljon vissza.1948 A rendszer fejlesztése folyamatos, mára már eze-

ken a funkciókon túl arcmegfigyeléssel, pillanatnyi tartózkodási helymeghatározással, 

hangfelismeréssel is rendelkeznek.1949   

Ezen megfigyelések megvalósításához számos online felület „segítséget nyújt”, lét-

rehozva ezzel a Kínai Szociális Kreditrendszert. A rendszer állami bevezetése ugyan 

még várat magára, de önkéntes alapon, már több tízmillió felhasználó csatlakott a je-

lenleg tesztfázisban üzemelő rendszerhez. A kínai Államtanács a szociális kreditrend-

szer négy fő területét állapította meg, amelyek a kormányzati ügyekben való őszinte-

ség, az üzleti és társadalmi becsületesség, illetve az igazságügyi hitelesség. 1950 

A korábban említett Tencent Holdings, ami Kína legnagyobb informatikai vállalata, 

2011-ben elindította a WeChat nevű szolgáltatást, amelyből számos információ fel-

használásra kerül a kreditrendszer felépítéséhez. A Kormánynak egyértelmű célkitűzé-

sét jelenti, hogy minél több platformon ellenőrizni tudja az állampolgárokat, beleértve 

ebbe a különböző szociális oldalak felületeit is.  Erre jó példát szolgál a „Sesame Cre-

dit” nevű alkalmazás, amely a kamerás megfigyelési rendszerek mellett, a jogalanyok 

közösségi médiában kifejtett tevékenységét alapul véve a felhasználóit egy 800 pontig 

 
1948  Asbóth – Tamás, 2019. 
1949  Asbóth – Tamás, 2019. 
1950  Asbóth – Tamás, 2019. 
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terjedő skálán értékeli, figyelembe véve az érintett személy hiteltörténetét, személyes 

preferenciáit, viselkedését és interperszonális kapcsolatait. 1951 

A szociális kreditrendszer működésének eredményeképpen a kínai emberek egy része 

különösen nagy előnyhöz juthat, míg a társadalom kevésbé vagyonos rétegét akár hátrá-

nyok is érhetik. Abban az esetben például, ha valaki a rendszer számára nem kedvező 

árut vásárol, azt pontlevonással szankcionálják. A rendszerhez önkéntesen csatlakozó fel-

használók megfelelő kreditpont elérése esetén kedvező kölcsönhöz juthatnak, míg az a 

felhasználó, aki egy bizonyos pontszámon alul teljesít számos juttatástól elesik.  

A kínai szociális kreditrendszert az idei, vagyis a 2020-as évtől kezdődően kívánják 

hivatalosan bevezetni. Ennek megtörténte után a szokások, a mindennapi életvitel és a 

személyes preferenciák „nyilvánossága” az állandó megfigyelés tudata, hátrányosan 

hat a személyes vélemények megfogalmazására. A kreditrendszer bevezetésével az em-

berek tevékenységének online és offline monitorozása egy totális megfigyelő és ellen-

őrző rendszer létrehozását vetítheti előre.  

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

3.1. Az emberi méltóság, a jó hírnév és a becsület védelme 

A személyiségi jogok védelme szempontjából szintén az állam Alkotmányának rendel-

kezései jelentik a kiindulási alapot. Ahogy fentebb említésre került, az Alkotmány 38. 

cikke deklarálja, hogy a Kínai Népköztársaság polgárainak méltósága sérthetetlen. A pol-

gárokkal szembeni bármilyen módon folytatott becsületsértés és hamis vád jogellenes.1952 

A polgári jogi szabályozás fejlődését tekintve az első fontos állomást az 1956. évi 

Polgári Törvénykönyv első tervezete jelenti, amely nem ismerte el a „természetes sze-

mély” kifejezést, az egyéneket „állampolgárokként” határozták meg, akik a jog tár-

gyainak tekinthetőek, ezzel is jelezve, hogy az állam látja el a társadalom irányítását.  

A második, 1964. évi polgári törvénykönyv-tervezet célja a kapcsolat kiigazítása 

volt az állam, a kollektív szervezetek és a polgárok között. Egyik tervezet sem említette 

az individuális személyiséghez való jog védelmét. 

Ezt követően a Polgári Törvénykönyv harmadik, 1982-ben elkészült tervezetében 

biztosították a személyiséghez fűződő egyéni jogot. A polgári törvénytervezet 16. cikke 

szerint „az állampolgárnak joga van az élethez, egészséghez, fizikai szabadsághoz, 

névhez, illetve a jóhírnév, becsület és személyes profil, valamint a szerzői jog és minden 

egyéb személyes jog törvény által védett”.  

 
1951  The complicated truth about China’s social credit system. 

 https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained (2020. 04. 14.) 
1952  A Kínai Népköztársaság Alkotmányának 38. cikke. 

 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr061en.pdf (2020. 04. 15.) 

https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained%20(2020
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr061en.pdf
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Ezek a rendelkezések az 1986-os Polgári Törvénykönyv általános alapelvei körében 

kerültek szabályozásra, kiegészítve „a polgárok emberi méltóságának jogi védelmét” 

deklaráló szabállyal. 1953 

A 2002. évi Polgári Törvénykönyv negyedik tervezetében külön fejezetben kívánták 

deklarálni az egyének személyiségi jogait. A Polgári Törvénykönyv 17. cikke ki-

mondja, hogy senki sem mondhat le a szabadságáról, amely csak a közrendre vagy a 

közerkölcsre hivatkozással korlátozható. A 18. szakasz kimondja, hogy személyiségi 

jogai jogellenes megsértése miatt minden személyt megillet a bírósághoz való fordulás 

joga.1954 A jó hírnév védelmére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv 192. szakasza 

kimondja, hogy testi sérülés, jó hírnév vagy a személyes szabadság megsértése miatt 

pénzbeli kártérítést igényelhet a sérelmet szenvedett fél. Abban az esetben, ha a jó hír-

név vagy a becsület sérült, a károsult további intézkedéseket igényelhet a hírneve hely-

reállítása érdekében.1955 A Ptk.-ban rögzített szabály alapján bírósági eljárás indítható, 

amely kitétel nyilvánvalóan a közösségi oldalakon történő személyiségi jogot sértő ma-

gatartások esetében is fennáll.  

A közéleti szereplők személyiségi jogvédelmét illetően rögzíthető, hogy a kínai ál-

lam berendezkedésben nem valósul meg a közéleti szereplők nyílt bírálhatósága, sokkal 

inkább a közéleti szerepet vállaló jogalanyokkal kapcsolatos véleménynyilvánítási sza-

badság szűkítése jellemző.  

 

3.2. Adatvédelem és titokvédelem  

Kínába, a nyugati országokat évtizedekkel követően érkezett meg a korszerű adatvéde-

lem iránti igény.  2012 decemberében a Nemzeti Népi Kongresszus Állandó Bizottsága 

kihirdette a hálózatok információvédelmének megerősítéséről szóló határozatot (angol 

betűszóval: az NPC-határozatot).  

Egy átfogó adatvédelmi törvény elfogadása helyett, Kína az USA megközelítéséhez 

hasonló utat járt be. Az adatvédelmi rendelkezéseket szektoronként, például a bankügylet 

és a pénzügy, a fogyasztóvédelem, a postai szolgáltatások, egészségügy területein, illetve 

a hitelre vonatkozó, és a telekommunikációra vonatkozó jogszabályokban elszórtan he-

lyezték el. Erre jó példát jelent, hogy 2013-ban az NPC Állandó Bizottsága módosította 

a fogyasztóvédelmi törvényt és az adatvédelmet a 14. cikkben, a fogyasztókat megillető 

megkülönböztetett jogként fogalmazta meg. A törvény magában foglalja a 2012. évi 

 
1953 http://www.law.ntu.edu.tw/ntulawreview/articles/6-1/14Article-Tsung%20fu%20Chen_389-432.pdf 

(2020. 04. 15.). 
1954 http://www.law.ntu.edu.tw/ntulawreview/articles/6-1/14Article-Tsung%20fu%20Chen_389-432.pdf 

(2020. 04. 15.). 
1955  Civil Code of China. https://archive.org/stream/civilcodeofrepub00chin/civilcodeofrepub 00chin_djvu. 

txt (2020. 04. 15.). 

http://www.law.ntu.edu.tw/ntulawreview/articles/6-1/14Article-Tsung%20fu%20Chen_389-432.pdf
http://www.law.ntu.edu.tw/ntulawreview/articles/6-1/14Article-Tsung%20fu%20Chen_389-432.pdf
https://archive.org/stream/civilcodeofrepub00chin/civilcodeofrepub00chin_djvu.txt%20(2020
https://archive.org/stream/civilcodeofrepub00chin/civilcodeofrepub00chin_djvu.txt%20(2020
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NPC-határozat alapvető adatvédelmi alapelveit is, különösen a biztonság és a titoktar-

tás terén.1956  

Kína fokozatos eltolódást mutat az egységes adatvédelmi szabályozás irányába, 

amely elgondolás az Európai Unió támogatását is élvezi.  

A kínai közösségi oldalakkal szemben megfogalmazott nemzetközi kritikák köz-

ponti elemét jelenti az adatbiztonság kérdésköre. Az elmúlt időszakban számos adat-

védelmi aggály merült fel az egyre növekvő számú felhasználóval rendelkező, kínai 

fejlesztésű TikTok alkalmazással kapcsolatban. Peter Navarro, a Fehér Ház kereske-

delmi tanácsadója több nyilvános fórumon is hangot adott e platformmal kapcsolatos 

aggályainak. Felhívta az amerikai lakosság figyelmét arra a körülményre, hogy az 

alkalmazás használata során megadott személyes adataikhoz a Kínai Kommunista 

Párt szervezetei is jogellenes hozzáférést kapnak. A TikTok alkalmazás egyébként a 

pekingi ByteDance nevű vállalatcsoport tulajdonában áll, amely cégcsoport adatkezelésé-

vel kapcsolatosan több kritikai is megfogalmazásra került az elmúlt időszakban.  Bizo-

nyos nézetek szerint az alkalmazás használatának betiltásában vagy egy, az Egyesült Ál-

lamokban székhellyel rendelkező vállalat általi felvásárlásában látja a megoldást.1957  

 

3.3. A magánélethez és a képmáshoz való jog 

Ahogy fentebb több ízben is említésre került, a kínai személyiségi jogi és adatvédelmi 

rendelkezésekre elemi hatást a szocialista államberendezkedés gyakorol, amely rend-

kívül élesen rajzolódik ki a közszféra és a magánszféra viszonyrendszerében. 

Az Alkotmány 40. szakasza kimondja, hogy a Kínai Népköztársaság állampolgára-

inak levélváltása és magánélete törvényi védelem alatt áll. Egyetlen szervezet vagy ma-

gánszemély sem sértheti a jogalanyok levelezésének és magánéletének szabadságát, 

kivéve azokat az eseteket, amikor az állambiztonság vagy a bűnügyi nyomozás igénye-

inek kielégítése érdekében a közbiztonság vagy az állami szervek engedélyezik a leve-

lezés cenzúrázását a törvény által előírt módon.1958 

A személyek privát szférája az állami kontroll folytán egyértelműen leszűkül: az ál-

lampolgárok állandó „monitorozása”, illetve az állami cenzúra és az Aranypajzs Projekt 

leszűkíti a véleménynyilvánítás szabadságának, illetve a magánjellegű közléseknek a le-

hetséges körét.  

 
1956  Data Privacy Law in China: Comparison with the EU and U.S. Approaches. 

 https://pernot-leplay.com/data-privacy-law-china-comparison-europe-usa/ (2020. 04. 15.). 
1957  Peter Navarro on TikTok: China use these social media apps to track you and surveil you and mo-

nitor your movements. https://www.foxnews.com/media/peter-navarro-on-tiktok-china-use-these-

social-media-apps-to-track-you-and-surveil-you-and-monitor-your-move ments (2020. 03. 02.). 
1958  A Kínai Népköztársaság Alkotmányának 40. cikke. 

 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr061en.pdf (2020. 04. 15.). 

https://pernot-leplay.com/data-privacy-law-china-comparison-europe-usa/
https://www.foxnews.com/media/peter-navarro-on-tiktok-china-use-these-social-media-apps-to-track-you-and-surveil-you-and-monitor-your-movements
https://www.foxnews.com/media/peter-navarro-on-tiktok-china-use-these-social-media-apps-to-track-you-and-surveil-you-and-monitor-your-movements
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr061en.pdf
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További fontos körülményt jelent, hogy a hatályos szabályozás alapján a klasszikusan 

magánjellegűnek tekinthető közlések és lelkiismereti szabadság körébe tartozó vélemé-

nyek miatt is helye lehet jogi eljárásnak. Ezen szabályok nyilvánvalóan nem kímélik a 

közösségi média oldalait sem: a saját fejlesztésű platformokat a rendőrség alkalmazásban 

álló személyek folyamatos figyelemmel kísérik.  A közösségi oldalakra feltöltött szemé-

lyes információk, valamint a biometrikus azonosítási rendszerek összekapcsolása szintén 

nagyon komoly adatvédelmi és személyiségi jogi aggályokkal jár együtt. Az országban 

nem valósul meg olyan adatvédelmi szabályozás, amely keretek közé szorítaná az állami 

profilalkotást és azt a gyakorlatot, hogy a hagyományosan magánszektorba tartozó vál-

lalatok hozzáférjenek az állampolgárok legszemélyesebb adataihoz. A magánszféra 

egyik kiemelt területét jelenti a képmáshoz való jog, amely gyakorta sérül az arcképalapú 

azonosítás, illetve a jogalanyok életterét behálózó kamerarendszer által. 

A technológia rendkívül gyors fejlődése, az állampolgárait kontroll alatt tartani kí-

vánó állam és az ezt lehetővé tevő jogi szabályozás ijesztő képet festenek, a kínai gya-

korlatot és szabályozási környezetet vizsgálva könnyen Orwell 1984-es utópisztikus 

világában érezhetjük magunkat. A magánszférát behálózó állami jelenlét, illetve az ál-

lampolgárok saját közösségi oldalaikra feltöltött adatainak összességéből történő pro-

filalkotás és a társadalmi kreditrendszer bevezetésének az ijesztő képe a magánszféra 

valamennyi szegmensét veszélyeztető berendezkedést vetít előre.  

 

4. A jogérvényesítés szervezeti keretei 

A Kínai Népköztársaság 1982. évi alkotmánya és az 1980. január 1-jén hatályba lépett 

népbírósági törvényének értelmében a kínai bíróságok négyszintű bírósági rendszerben 

kerültek felosztásra, amely szinteket a legfelső, felső, középfokú és alapfokú bíróságok 

alkotják.1959 A legmagasabb szintű bírói fórum a Pekingi Legfelsőbb Népbíróság (angol 

betűszóval: SPC), a szárazföldi bíróságok legfelsőbb fellebbviteli fóruma, amely az 

alárendelt „helyi” és „különleges” népbíróságok igazgatását felügyeli.  

A helyi népi bíróságok, mint elsőfokú bíróságok a büntető- és polgári ügyekben járnak 

el. Ezek az ún. „emberek bíróságai” amelyek a tartományok, az autonóm régiók és a 

speciális önkormányzatok szintjén „magas rangú emberek bíróságaiként” működnek, 

valamint a „közbülső bíróságok”, amelyek a prefektúrák, autonóm prefektúrák és önkor-

mányzatok szintjén végeznek ítélkezési tevékenységet, végül az „alapfokú népbírósá-

gok”, amelyek autonóm megyék, városok és önkormányzati körzetekben működnek. 1960 

A különleges bíróságok a katonai bíróságokat, a kínai vasúti közlekedési bíróságot 

és a tengerészeti bíróságokat, az internetes bíróságokat, a szellemi tulajdonnal foglal-

 
1959  China’s juridical system. https://olemiss.edu/courses/pol324/chnjudic.htm (2020. 04. 15.). 
1960  China’s juridical system. https://olemiss.edu/courses/pol324/chnjudic.htm (2020. 04. 15.). 

https://olemiss.edu/courses/pol324/chnjudic.htm
https://olemiss.edu/courses/pol324/chnjudic.htm
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kozó bíróságokat és a pénzügyi bíróságot foglalják magukban.  A katonai bíróságok ki-

vételével az összes különleges joghatósággal rendelkező bíróság a Legfelsőbb Bíróság 

általános joghatósága alá tartozik. 

A bírósági rendszerrel párhuzamosan működik az ügyészségi rendszer, az úgyneve-

zett népi ügyészek részvételével, amely tekintetben a szervezet vezetője a Legfelsőbb 

Népi Ügyész.1961 

Az internetes bíróságokat illetően fontos nóvumot jelent, hogy 2017-ben felállításra 

került az első online bíróság, amelyet a peres felek egy regisztrációs felület kitöltése 

után vehetnek igénybe. Ezeken a fórumokon a „bírák” mesterséges intelligencia alap-

ján működnek. A bírósági rendszerbe több mint 3 millió személy regisztrált és körül-

belül 80 ezer ügyvéd fejt ki tevékenységet. Az online bíróságok különböző internetes 

jogsértésekkel kapcsolatos ügyeket tárgyalnak. 1962 

 

Záró gondolatok 

Jeremy Bentham, angol származású, utilitartista filozófus a 18. század végén megál-

modta egy olyan épület képét, amelynek a közepén álló őrtoronyból minden cella, min-

den szeglete megfigyelhető.1963 Ezen gondolatot továbbfejlesztve Shoshana Zuboff, a 

Harvard Egyetem professzora nevesítette az információs panoptikon kifejezést, amely 

az egész társadalmat átszövő technológiai megfigyelésre és kontrollra vonatkozik, és 

melynek fontos eszközét jelenti az internet és a különböző okoseszközök. 1964 

Ezen gondolatmenethez csatlakozva említhető egy 2013-as tanulmány, amely azt 

vizsgálta, hogy a kínai közösségi platformokon elhelyezett rendszerkritikus bejegyzé-

sek milyen gyorsan kerülnek eltávolításra. A vizsgálathoz közel 11 millió hozzászólást 

gyűjtöttek be, amelyek 13%-a azonnali cenzúra alá került. Bizonyos, a Kormány által 

az állami rend fenntartása szempontjából veszélyeztetettnek ítélt területeken, mint pél-

dául Belső-Mongólia, született kommenteknél ez az arány már 60% volt. A vizsgálatot 

végző kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a Kínai Kommunista Párt fő célját 

nem a bejegyzések teljes cenzúrája jelenti, hanem az állami rend ellen esetlegesen szer-

veződő tiltakozási mozgalmak lehetetlenné tétele. 1965 

A Kínai Népköztársaságban megvalósult közösségi médiával, illetve személyiségi 

jogokkal kapcsolatos jogi helyzetet vizsgálva az a következtetés vonható le, hogy az 

 
1961  China’s juridical system. https://olemiss.edu/courses/pol324/chnjudic.htm (2020. 04. 12.). 
1962  Robot Justice: The Rise of China’s Internet Courts. https://learningenglish.voanews.com/ha/robot-

justice-the-rise-of-china-s-internet-courts-/5201677.html (2020. 04. 15.). 
1963   Panopticon. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-5583-7_464 (2020. 

03. 23.). 
1964  Nacsinák, 2011. 
1965  China and the internet: Great Firewall or Panopticon? https://theasiadialogue.com/2018/09/05/china-

and-the-internet-great-firewall-or-panopticon/ (2020. 03. 14.). 
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állami fejlesztésű közösségi oldalak rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek az or-

szágban, amely platformokon a személyiségi jogok védelme azonban nem valósul meg 

kielégítően. Az online felülteken megadott személyes adatok és megosztott vélemé-

nyek gyakran az állami által kontrollált profilalkotás eszközeivé válnak egy olyan di-

gitális panoptikonban, ahol az őrtorony szerepét a Nagy Kínai Tűzfal látja el.  
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Japán 

 

A közösségi média személyiségi jogi kihívásai Japánban 

 

Barzó Tímea** – Halász Csenge** 

 

 

A kiemelkedő technológiai fejlettséggel és a szinte homogén társadalmi környezettel 

rendelkező Japán médiaszabályozása a II. világháborút követően az erőteljes fejlődés 

útjára lépett. Egy 2019-ben jegyzett statisztika szerint 118 milliónál is többen használ-

ják az internetet az ázsiai szigetországban, amely felhasználók több mint fele, valamely 

közösségi oldalnak is aktív tagja.1966  

A továbbiakban Japán közösségi médiával kapcsolatos szabályanyagát tesszük vizs-

gálat tárgyává, kiemelt figyelmet fordítva a személyiségi jogok kérdéskörére.  

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

Japán alkotmányos monarchiaként történő államberendezkedését az 1947-ben hatályba 

lépett Alkotmány alapozza meg. Ezen jogforrás alapvető jogokra vonatkozó rendelkezé-

sei kiemelt jelentőséggel bírnak témánk szempontjából. Az Alkotmány 11. cikke ki-

mondja, hogy az emberek alapvető jogainak a gyakorlása nem korlátozható.1967 A 13. 

cikkben deklarálásra kerül, hogy minden ember individuális szabadságát tiszteletben kell 

tartani. A jó élethez és a boldogság kereséséhez való szabadság a kormányzati ügyekben 

a legfontosabb szempont, amennyiben az nem zavarja a közjólétet.1968  

További kiemelendő rendelkezést jelent a 19. és a 21. cikk.1969 Előbbi kimondja, hogy 

a lelkiismeret és a gondolat szabadsága nem sérülhet, míg a 21. cikk arról rendelkezik, 

hogy tilos a cenzúra fenntartása, illetve a kommunikáció szabadságát biztosítani kell. 

 
*  Dr. Heinerné Barzó Tímea: habil., intézeti tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam-

és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Polgári Jogi Tanszék. 
**  Halász Csenge: PhD-hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudo-

mányok Intézete, Polgári Jogi Tanszék. 
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(2020. 03. 23.). 
1967   A Japán Állam Alkotmányának 11. cikke. https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_govern ment_of_ja-

pan/constitution_e.html (2020. 03. 27.).  
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Ezen rendelkezések nyilvánvalóan érintik a közösségi média oldalain történő kapcsolat-

tartás szabadságát, hiszen az ilyen portálokon történő kommunikációt sem lehet állami 

cenzúrának alávetni.  

A japán alkotmányos szabályozást illetően rögzíthető, hogy a II. világháború után – 

ahogy az Alkotmány szabályai is mutatják – jelentős demokratizálódás zajlott le. Ez a 

folyamat érinti a média szabályozását is, hiszen a világháborúban és az azt megelőző 

korszakban meglehetősen szigorú, katonai szabályozás és a demokratikus szólássza-

badságnak erőteljes korlátozása jellemezte az állam jogrendszerét.  

A sajtó és a média szabadságát tekintve fontos szerepet tölt be a Legfelsőbb Bíróság 

ítélkezési gyakorlata. A legfőbb bírói fórum egyik korai ítélete megállapította, hogy az 

újságírók nem szerezhetnek információkat az állam tisztviselőinek megfélemlítésével 

vagy zsarolásával. 1980-ban, egy precedensértékűnek tekinthető döntésben pedig rög-

zítésre került, hogy az újságíróknak nincs kötelezettségük a forrásaik kiadására, amely-

lyel a publicisták jogi védelme első ízben került kimondásra a fiatal japán sajtószabad-

ság történetében. 1970  

A japán médiaszabályozást illetően 2010-ben ment végbe egy jelentős reformfolya-

mat, amelynek eredményeképpen, a média szabályozását rendező nyolc jogszabályt 

négy törvénybe integrálták. Ezek az 1950. évi 132. sz. és 131. sz. törvények, amelyek 

a rádió szabályozását foglalják magukban, illetve az 1984-es üzleti távközlési törvény, 

valamint az 1953-as vezetékes távközlési törvény.1971  

Az országban az Alkotmány szabályainak megfelelően, expressis verbis egyik jog-

szabályban sem valósul meg az interneten közzétett tartalmak cenzúrája, viszont erő-

teljes öncenzúra érvényesül az államban. Az uralkodócsalád, az állam politikai kapcso-

latainak, illetve a társadalom érzékeny osztályának a kritizálása nem valósul meg nyil-

vános platformokon.  

Az állami médiaszabályozást illetően fontos kérdést jelent, hogy a médiaszolgálta-

tásokra vonatkoznak-e különböző korlátozások, illetve mely jogalanyok szerezhetnek 

engedélyt médiával kapcsolatos tevékenységek folytatására. Japánban az alábbi szemé-

lyek nem rendelkeznek sugárzási engedéllyel:  

• olyan személyek, akik nem rendelkeznek japán állampolgársággal, 

• bármely külföldi kormány vagy annak képviselője, 

• bármely külföldi jogi személy vagy szervezet, és 

• egyéb személyek vagy szervezetek, amelyek részvényeinek legalább 20%-a köz-

vetlenül vagy közvetve külföldi személyek vagy szervezetek tulajdonában van.1972 
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509-2593?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&__lrTS=2019 0826051822738&first-

Page=true&bhcp=1 (2020. 04. 12.). 
1972   In brief: media law and regulation in Japan. https://www.lexology.com/library/detail.aspx ?g=816b 

182d-02a7-47f0-b891-5c7e19eefce8 (2020. 04. 12.). 
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2017-ben Japánba érkezett egy ENSZ által megbízott raportőr, aki jelentést készített az 

ország médiaszabályozásának helyzetéről. Az előadó kifejtette, hogy a műsorszolgálta-

tást alapvetően független szereplők irányítják, viszont a bel- és kommunikációs minisz-

ternek nagy szerepe van a hírközlési hálózatok ellenőrzése kapcsán. Ez megmutatkozik 

a műsorszolgáltatásról szóló törvény és a rádiótörvény szabályaiban is, melyekben a 

műsorszolgáltatás megszüntetése miniszteri jogkörként került szabályozásra. A ra-

portőr megjegyezte, hogy a japán médiaszabályozás nem minősül teljes mértékben füg-

getlennek a Kormánytól, a hatáskörök pontos lehatárolása a jövőbeli szabályozás fon-

tos feladatát képezi. 1973 

Az internethez történő hozzáférés széles körben megvalósul, illetve a Kormány 

megfelelő jogszabályi felhatalmazás nélkül nem figyeli meg az állampolgárok online 

kommunikációját. A tartalom nyílt korlátozására, illetve az állami cenzúrára nem, vagy 

rendkívül csekély módon kerül sor. A különböző szervezetek Japánról szóló országje-

lentései is e következtetésekre jutottak, a Riporterek Határok Nélkül például jelentésé-

ben kifejtette, hogy a nyílt cenzúra rendkívül alacsony módon van jelen a japán szabá-

lyozásban és joggyakorlatban, az öncenzúra viszont meglehetősen elterjedtnek tekint-

hető az országban. 1974 

Az internet szabályozását és az öncenzúrát illetően fontos szabályozást jelent az a 

2001. évi törvény, amely a szolgáltatói felelősség korlátozásáról szól, és arra kötelezi 

az internetszolgáltatókat, hogy vezessenek be önszabályozó módszereket a jogellenes 

vagy kifogásolható tartalommal, rágalmazással, illetve a személyiségi jogok sérelmé-

vel kapcsolatos tartalmakra vonatkozóan. 1975 

A kiskorúak fejlődésére káros internetes tartalmak korlátozását érintően 2003-ban 

fogadták a gyermekpornográfiát és a kiskorú személyek internetes zaklatását krimina-

lizáló törvényt. Ezeken kívül a japán Büntető Törvénykönyv 175. szakasza szabályozza 

az obszcenitást, amely médiában történő megjelenítése büntetőjogi szankciókat von 

maga után. 1976 

Az internetes tartalmakkal kapcsolatban felmerült szerzői jogi problémákra reflek-

tálva született meg 2012-ben a szerzői jogi törvény módosítása, amelyben kriminalizá-

lásra kerül a szerzői jogokat sértő online tartalom letöltése. 1977 
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1976  Japan Penal Code. http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf (2020. 04. 09.). 
1977  Top 5 social media platform in Japan. https://blog.btrax.com/japan-social-media-usage-statistics/ 

(2020. 04. 09.). 
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Összegzésképpen rögzíthető, hogy a közösségi média oldalai olyan szabályozási 

környezetbe ágyazódva működnek az országban, amelyben nem valósul meg jelentős 

jogszabályi korlátozás a megosztott tartalmakra vonatkozóan. A 2019-es statiszták sze-

rint a közösségi oldalak felhasználóinak száma az alábbiak szerint alakult az országban: 

az országban a piacvezető szerepet a Line és a Mixi nevű portálok töltik be, második a 

Twitter, harmadik az Instagram, negyedik Facebook, míg ötödik a TikTok nevű portál. 

A felhasználók megoszlása a japán társadalmi szokásokkal indokolható: sokkal szíve-

sebben használják a hazai fejlesztésű Line portált, mint például a Facebook-felületet, 

amely tipikusan a kollegiális kapcsolattartás terepének tekinthető a japán felhasználók 

közösségében. Az, hogy ezeken az oldalakon hogyan valósul meg a személyiségi jogok 

érvényesülési keretrendszere és ténylegesen mennyiben szolgálhatnak a „gondolatok 

szabad piacául”, a következő alfejezetben vizsgáljuk. 

 

2. A nyilvánosság és a véleménynyilvánítás szabadságának értelmezése 

A japán jogrendszerben és társadalmi berendezkedésben nem valósul meg a nyilvános-

ság kínai szemléletet tükröző rendkívül szűk értelmezése, a jogalanyokat nem fenyegeti 

a mindent ellenőrizni kívánó állam képe. A véleménynyilvánítás, illetve a szólás sza-

badsága alkotmányban deklarált alapvető jogként kerül szabályozásra. Ezen alapjogok 

érvényesülése szempontjából – más távol-keleti országokkal összehasonlítva – Japán 

élenjárónak tekinthető.  

A véleménynyilvánítás szabadságának korlátját jelentheti a jogszabályi környezet 

ismertetésekor említett, széles körű öncenzúra, illetve bizonyos esetekben, például 

nemzetvédelmi okokból, vagy a kiskorúak jogainak védelme érdekében korlátozható a 

szabad szóláshoz való jog.  

A nyilvánosság értelmezése szempontjából nem hagyható figyelmen kívül a jelen-

legi japán társadalmi berendezkedés említése. Azt, hogy a Facebook-portál csak a ne-

gyedik legnépszerűbb szociálismédia-felület az országban, számos társadalmi és szo-

ciális ok indokolja. A tradicionális japán értékrend nem tartja követendő magatartásnak 

a túl személyes „posztolást”, valamint nem tartják helyes példának azt a gyakorlatot, 

hogy a felhasználók megosszák a követőikkel a magánéletük minden apró szegmen-

sét.1978 A Facebook japánban egyfajta szakmai kapcsolati hálózatnak tekinthető, nem 

személyes barátságok építésére használják, ezért főképp szakmai tapasztalatok, tanul-

mányok és az üzleti adatok láthatók a személyes profilokon.  Amíg hazánkban a Face-

book jelenti a legnépszerűbb portált, addig Japánban egyértelműen a Line-portál tölti be 

a piacvezető szerepet. A Line a Skype-hoz hasonlóan, lehetővé teszi az ingyenes, inter-

netalapú telefonálást, illetve taxiszolgáltatás is igénybe vehető rajta. A japán kultúra zárt 

 
1978  5 things U.S techies need to know about Japan’s social media ecosystem. 

 https://venturebeat.com/2015/11/28/5-things-us-techies-need-to-know-about-japans-social-media-

ecosystem/ (2020. 04. 14.). 
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közegeibe nehezen törhet be külföldi fejlesztésű közösségi felület, így a Line jelenti a 

szociális hálózatok által nyújtotta nyilvánosság legfőbb platformját.1979 A weboldal új 

fejlesztésének tekinthető a mesterséges intelligencia használata, amely a felhasználók 

szociális aktivitását térképezi fel. A Line Score elnevezésű alkalmazás feladatát az jelenti, 

hogy különböző szociális pontokat rendeljen a felhasználókhoz. Az érintett felhasználók 

a megszerzett szociális pontjaikhoz mérten speciális üzleti ajánlatokhoz juthatnak.  

Az országban szintén jelentős közösségi platformot jelent a hazai fejlesztésű Mixi 

elnevezésű portál is, amely több, mint 20 millió felhasználóval rendelkezik.1980 A web-

oldalon álnéven is lehetőség nyílik a regisztrációra, illetve a felhasználók gyakran 

mangafigurák, illetve hírességek képeit használják a saját profiloldalukon. Ezen plat-

formokon, a többi közösségi oldalhoz hasonlóan, a böngészésen túl lehetőség nyílik 

online üzenetváltásokra, illetve az is nyomon követhető, hogy melyik felhasználó láto-

gatta meg az adott profiloldalt.  

A közösségi oldalak, és az általuk nyújtott nyilvánosság fontos szerephez jutott a 

2011-es japán földrengés során.  A katasztrófa sújtotta övezetben ezeken az online fe-

lületeken keresztül százezrek tudatták családjaikkal, hogy túlélték a földrengést. Ezután 

egy automatikus gomb került beépítésre a Facebook-alkalmazásba, amely segítségével 

a veszélyeztetett helyen lévő személyek egyetlen kattintással az ismerőseik tudomására 

hozhatják, hogy jól vannak. 1981 

A japán vélemény- és sajtószabadságot illetően további fontos körülményt jelent az 

ún. exkluzív sajtóklubok vagyis krisa klubok helyzete. Ezek olyan hírszerző szövetkeze-

tek, amelyek japán újságírókból állnak, és amelyek központi hírforrásai állami szervek 

vagy nagyvállalatok lehetnek.1982 Röviden összefoglalva, ha egy intézménynél működik 

krisa klub, akkor az abban tagsággal rendelkező újságírók kapják meg az állami szerve-

zettel kapcsolatos híreket. Ez a berendezkedés nyilvánvalóan zárt rendszert jelent, hi-

szen a külső médiaportálok, a kisebb újságok és a szabadúszó riporterek nem kaphatnak 

tájékoztatást e klubok működéséről.1983 A klubok működésével az évek során számos 

kritika került megfogalmazásra, ezek közül az egyik leggyakoribbnak az tekinthető, 

amely szerint, a politikai élet szereplői tartják fent ezeket a klubokat, így az újságírók 

nem tesznek fel „kínosnak” tekinthető kérdéseket. A kritikák szerint, ez a fajta berendez-

kedés egyáltalán nem illik a médiától elvárható objektivitás és önállóság követelményé-

hez, így nem áll összhangban a demokratikus nyilvánosság követelményével.  

 
1979  5 things U.S techies need to know about Japan’s social media ecosystem. https://venturebeat. com/ 

2015/11/28/5-things-us-techies-need-to-know-about-japans-social-media-ecosystem/ (2020. 04. 14.). 
1980   Mixi: Japan’s social network. http://www.demystifyasia.com/mixi/ (2020. 03. 19.). 
1981  Utilization of social media in the east Japan earthquake and tsunami and its effektiveness. 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnds/34/1/34_3/_pdf (2020. 04. 11.). 
1982 Acharia, 2015. 
1983 Acharia, 2015. 
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A véleménynyilvánítás és nyilvánosság japán rendszeréről összefoglalva az a kö-

vetkezetés vonható le, hogy a japán kulturális szokások számos eltérést mutatnak a 

kontinentális és angolszász szokásokhoz képest, a közösségi média felülete nem az eu-

rópai fogalomnak és elképzelésnek megfelelően jelenti a nyilvánosságot. A japán szó-

lás- és sajtószabadságot legfőképpen a krisa klubok működésével kapcsolatban illeti 

kritikával a nemzetközi közvélemény.  

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

3.1. Az emberi méltóság, a becsület és a jó hírnév és a képmás oltalma 

A személyiségi jogok Japánban betöltött helyzetét vizsgálva szintén az Alkotmány ren-

delkezései tekinthetőek irányadónak. Az alaptörvény 12. szakasza deklarálja, hogy az 

Alkotmány által rögzített szabadságjogokat fent kell tartani és tartózkodni kell a szabad-

ságjogok bármiféle megsértésétől.1984 A japán Alkotmány expressis verbis deklarálja az 

emberi méltósághoz való jogot, amikor 24. cikkében kimondja, hogy a házastárs megvá-

lasztása, a tulajdonjog, az öröklés, illetve a házasságot és a családot érintő egyéb kérdé-

sekben a jogszabályokat az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell alkalmazni.1985  

A japán polgári jogi kódex a jó hírnév sérelmére vonatkozóan deklarálja, hogy a 

sérelmet szenvedett személy a kárának megtérítése mellett kérheti jó hírnevének a hely-

reállítását is. 1986 

A képmáshoz való jogot érintően ágazati szabályok nyújtanak védelmet, amelyek 

megteremtik az engedély nélkül lefotózott, de felismerhető személy keresetindítási jo-

gát. E jogosultsághoz kapcsolódóan említhető a Legfelsőbb Bíróság 2007 októberében 

született döntése, amelynek tárgyát egy popegyüttes két tagjáról közzétett fényképek 

jogszerűsége jelentette. A per tárgyát képező fotófelvételeket egy magazin, egy táncról 

szóló cikkének illusztráláshoz használta, amelyet a Legfelsőbb Bíróság jogszerűnek 

ítélt meg. 1987 A perben részt vevő zenekar tagjai egyértelműen közéleti szerepet vállaló 

jogalanyoknak tekinthetőek, amely személyi körre vonatkozóan a japán jogrendszer nem 

tartalmaz speciális szabályozást. Erőteljes öncenzúra érvényesül azonban ebben a tekin-

tetben is, az uralkodócsalád és a társadalmi élet prominens tagjait nem érheti nyílt kritika.  

 

 
1984  A japán állam Alkotmányának 12. cikke. https://www.constituteproject.org/constitution/Japan_1946.pdf? 

lang=en (2020. 04. 15.). 
1985  A japán állam Alkotmányának 24. cikke. https://www.constituteproject.org/constitution/Japan_1946.pdf? 

lang=en (2020. 04. 15.). 
1986  A Japán Polgári Törvénykönyv 235. §-a. http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/ detail/?id=2057& 

vm=2&re=02 (2020. 04. 15.). 
1987   Right of publicity. https://www.aplaw.jp/file/Getting_the_Deal_Through_Right_of_Publicity2013.pdf 

(2020. 04. 12.). 
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3.2. A magánélethez való jog  

A japán Alkotmány 13. cikkében deklarálásra kerül, hogy minden ember individuális 

szabadságát tiszteletben kell tartani. A Polgári Törvénykönyv 235. §-a megragadja a 

magánélethez való jog egyik aspektusát. Ezen szabály kimondja, hogy ha valaki egy 

ablakot vagy tornácot egy métertől kevesebb távolságra épít egy olyan határvonaltól, 

amely mások megfigyelését lehetővé teszi, akkor védelmi „felületet” kell felszerelni, 

vagyis az illetéktelen megfigyelést el kell kerülni.1988 A japán kultúrából fakadóan a 

közösségi médiát használó jogalanyok sokkal kevesebb személyes információt tesznek 

magukról közzé, mint például az európai vagy az USA-beli „társaik”. A kontinentális 

és angolszász jogrendszerek szabályozásában az individuum védelme a jog egyik leg-

elemibb védendő értékét jelenti, míg Japánt eltérő szemlélet jellemzi: a harmóniára tö-

rekvés és a csoportban történő működés jelentik a társadalom legalapvetőbb normáit. 

Így a magánélet védelme, ahogy a Ptk. fentebb kiragadott passzusából is látszik, alap-

vetően a családi élet és az otthon védelmét, nem pedig az egyes egyén integritásának 

oltalmát célozza. Az eltérő értelmezését támasztja alá az is, hogy az angol „the right to 

privacy” kifejezésnek sokáig nem volt japán megfelelője. A társadalmi együttélés 

rendje, a kisebb és nagyobb emberi csoportokon belüli harmonikus viszonyok kialakí-

tása elsődleges értéket jelent, amely mellett, másodlagosan jelenik meg az egyént illető 

privátszféra oltalma. 1989 

A jogosultság bírói gyakorlatából kiemelhető a Legfelsőbb Bíróság egyik 2017-

ben született ítélete, amely hatályon kívül helyezte az oszakai bíróság azon ítéletét, 

amely szerint a személyiségi jogsértéssel okozott kellemetlenség vagy szorongás  ér-

zése miatt nem állapítható meg kártérítés. A Legfelsőbb Bíróság úgy találta, hogy a 

felperes magánéletét megsértették, és az ügyet az alsóbb szintű bíróság elé utalta, 

hogy vizsgálja meg, mi okozta a magánélet megsértése miatti morális károkat.1990 

 

3.3. Adatvédelem, titokvédelem 

Japánban az adatvédelmet a 2003-as személyes adatok védelméről szóló törvény (an-

gol betűszóval: APPI) szabályozza, amely 2015-ben és 2017-ben egyaránt jelentősen 

módosításra került.1991 Az APPI minden olyan gazdasági szereplőre vonatkozik, 

amely Japánban kezeli az egyének személyes adatait. A hatálya kiterjed a Japánban 

 
1988  A Japán Polgári Törvénykönyv 723. §-a. http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/ detail/?id=2057& 

vm=2&re=02 (2020. 04. 15.). 
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(2020. 04. 14.). 
1990   Japan data protection overview. https://www.dataguidance.com/notes/japan-data-protection-over-

view (2020. 04. 14.). 
1991  Data Protection in Japan: All You Need to Know about APPI.  https://www.endpointprotector.com/ 

blog/data-protection-in-japan-appi/ (2020. 04. 14.). 
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árukat és szolgáltatásokat kínáló, és az országon belüli székhellyel rendelkező vállalko-

zásokra, mind az azon kívül eső irodákra. Ezért, a GDPR-hoz hasonlóan, az APPI is ex-

territoriális hatállyal rendelkezik. A törvény korábbi változata csak azokra a vállalko-

zókra vonatkozott, amelyek 5000 azonosítható személyt tartalmaztak az adatbázisban az 

elmúlt hat hónap valamely napján. A módosított APPI azonban megszüntette ezt a kor-

látozást, és kiterjesztette hatályát minden olyan szervezetre, amely személyes informáci-

ókat dolgoz fel. 1992 Az APPI hatálya immár minden olyan személyre vagy szervezetre 

vonatkozik, amely az üzleti tevékenysége körében személyes adatokat kezel. Bizonyos 

műsorszórással foglalkozó szervezetek, újságkiadók vagy más sajtószervezetek, az egye-

temi vagy tudományos, illetve vallási szervezetek mentesülhetnek az APPI hatálya alól 

hírközlési, tudományos vagy politikai tevékenységükkel összefüggésben. 1993 

A jogszabály az alapvető fogalmak meghatározása után részletes szabályokat állapít 

meg az adatkezelési műveletekre vonatkozóan. A védelem nemcsak az adatvédelmi 

tárgyú jogszabályban manifesztálódik, hanem a büntetőjog területén is megjelenik.  

Az engedély nélküli számítógép-hozzáférés tilalmáról szóló törvény büntetni rendeli 

az olyan cselekményeket, mint például a személyek azonosítójának és jelszavának en-

gedély nélküli használata vagy a biztonsági rendszerek megsértése. Ezeket a cseleke-

deteket, súlyos esetben legfeljebb egy év börtönbüntetéssel vagy legfeljebb 500 000 jen 

(kb. 6200 USD) pénzbüntetéssel lehet büntetni. Egy 2005-ös esetben például, egy sze-

mély engedély nélkül léphetett be a webhelyre, és a webhely 1200 felhasználójának 

személyes adatait lemásolta. Bűnösnek találták és nyolc hónapos börtönbüntetésre ítél-

ték, amelyet később felfüggesztettek. 1994 

Az adatvédelem körében fontos momentumot jelent, hogy a Japán Információfel-

dolgozó és Fejlesztési Társaság (angol betűszóval: JIPDEC) 1998-ban a Nemzetközi 

Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (jelenleg a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Mi-

nisztérium) utasítása alapján létrehozta a „PrivacyMark” rendszert. A rendszer felada-

tát az jelenti, hogy felmérje, hogy a személyes adatokat kezelő vállalkozás megfelelő 

intézkedéseket hozott-e a személyes adatok védelme érdekében. Amennyiben a meg-

felelő intézkedések megtörténtek, a JIPDEC feljogosítja az adatvédelmi előírásoknak 

megfelelő szervezeteket arra, hogy üzleti tevékenységük során megjelenítsék a Pri-

vacyMark címkét. Ezáltal a rendszer ösztönzi az üzleti szereplőket a társadalmi hiteles-

ség megszerzésére.  A PrivacyMark megállapodással összhangban a védjegy használa-

tának jogát megszerző vállalkozónak be kell jelentenie minden olyan eseményt, amely-

ben az érintettek személyes adatai kiszivárogtak. A JIPDEC áttekinti az eseményeket 
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és visszavonhatja a PrivacyMark használatának jogát. Összességében ez egy olyan in-

tézkedést jelent, amely elősegíti az országban a jogszerű adatkezelési gyakorlat kiala-

kítását makro- és mikrovállalkozások esetében is.1995 

Az utóbbi években, más államokhoz hasonlóan Japánban is megszaporodott az adat-

védelmemmel kapcsolatos jogesetek száma.  E tekintetben példaként említhető a Benesse 

Holdings-szal kapcsolatos eset. A levelezési oktatási szolgáltató mulasztása miatt, több 

mint 49 millió felhasználót érintő személyes adatok váltak illetéktelenek számára hozzá-

férhetővé. A felhasználók nevei, címei, telefonszámai, a gyermekek neme és a születése, 

valamint korlátozott számban a várandós anyák várható szülési dátumai is kiszivárogtak. 

Az adatok jogellenes megszerzésére és továbbítására úgy került sor, hogy a Benesse egy 

leányvállalatának az alkalmazottja a vállalat ügyfélszámítógépéről jogellenesen töltötte 

le és továbbította az adatokat más szolgáltatóknak, amelyek marketingcélra használták 

fel a jogellenesen megszerzett adatokat. Az esetet a vállalatcsoport nyilvános bocsánat-

kérése, illetve egyéni és kollektív bírósági keresetek sora követte. 1996 

 

4. A jogérvényesítés szervezeti keretei 

A személyiségi jogsértésekkel kapcsolatos felelősségi kérdéseket illetően megjegyez-

hető, hogy a Polgári Törvénykönyv 709. szakasza kimondja, hogy az a személy, aki 

szándékosan vagy gondatlanul megsértette mások jogait, köteles megtéríteni az ebből 

eredő károkat.1997 A következő cikk értelmében a testi sérülés, a szabadság, a jó hírnév, 

illetve a tulajdonjog sérelméből eredő nem vagyoni károk megtérítésére is köteles.1998 

Tehát a jogrendszer elismeri a nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét, 

amely kiemelt szerephez jut a személyiség jogi védelmének jogi szabályozása kapcsán.  

A japán bírósági rendszer négy szintre oszlik. A négy bírósági fokozat közül az első szin-

tet az a 438 bíróság jelenti, amely a japán bírósági rendszer legalsóbb fokozatát foglalja 

magában.1999 Az ítélkező bírák nem „karrier” bírák, a bíráskodási tevékenységhez nem 

bírói képesítés szükséges, hanem egy speciális bizottság általi jelölés. Az Alkotmány 76. 

cikke kimondja, hogy minden bíró független a hivatásának gyakorlása során, csak a 

saját lelkiismeretünknek, illetve a törvényeknek vannak alávetve.  

A bírósági rendszer e szintje a kis értékű követelésekkel járó polgári ügyekret, va-

lamint a kisebb bűncselekményekre vonatkozóan ítélkezik. 2000 

 
1995   Privacy Mark System. https://privacymark.org/ (2020. 03. 17.). 
1996  Data Protection in Japan: All You Need to Know about APPI. 

 https://www.endpointprotector.com/blog/data-protection-in-japan-appi/ (2020. 04. 14.). 
1997  A Japán Polgári Törvénykönyv 709. §-a. http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/ detail/?id= 

2057&vm=2&re=02 (2020. 04. 15.). 
1998  A Japán Polgári Törvénykönyv 710. §-a. http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/ detail/?id= 

2057&vm=2&re=02 (2020. 04. 15.). 
1999  The japanese juridical system. http://japan.kantei.go.jp/judiciary/0620system.html (2020. 04. 12.). 
2000  The japanese juridical system. http://japan.kantei.go.jp/judiciary/0620system.html (2020. 04. 12.). 
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A második szintet a kerületi bíróságok jelentik, amelyek elsőfokú fellebbviteli bíró-

ságokként működnek. A kerületi bíróságok hatáskörrel rendelkeznek büntetőügyekben 

és nagyobb pertárgyértékű polgári ügyekben, valamint kezelik a csődeljárásokat is.  

A bírósági rendszer következő szintjét a Fellebbviteli Bíróságok jelentik, amelyek 

közül nyolcat különíthetünk el. Tokióban létrehozásra került a Szellemi Tulajdoni Leg-

felsőbb Bírósága, amely a Tokiói Fellebviteli Bíróság különleges ága. A bíróságok fel-

lebbviteli bíróságokként járnak el a helyi és kerületi bíróságok ítéleteinek fellebbezései 

alapján.  

A bírósági hierarchia csúcsán a Legfelsőbb Bíróság áll, amely fellebbezéseket bírál 

el, valamint szükség esetén értelmezi az Alkotmány rendelkezéseit is. A Legfelsőbb 

Bíróság egyben alkotmánybírósági szerepet is betölt az államban. Fontos megjegyezni 

továbbá, hogy minden bíróság mellett működik egy családjogi jogvitákkal foglalkozó 

Családbíróság is. 2001 

A precedensek Japánban elfoglalt helyzetét illetően rögzíthető, hogy azok nem kö-

telező érvényű útmutatást jelentenek a jogszabályok gyakorlatban történő értelmezésé-

hez. Jelentőségük kiemelkedő a kártérítési jog területén, amelyre vonatkozóan a Polgári 

Törvénykönyv csak egy generálklauzulát tartalmaz, amit az ítélkezési gyakorlat tölt ki 

tartalommal.  

 

Záró gondolatok 

A modernkori Japán jogfejlődését megalapozó Meidzsi-korszak után, a két világháború 

időszakát követően új szakasz kezdődött. Az 1947-es Alkotmány letette az alkotmá-

nyos monarchia alapjait, amelyen a mai Japán állami működése is nyugszik. A techno-

lógia fejlődés a szigetországban rendkívül erőteljesen érezteti hatását, a közösségi mé-

dia oldalain körülbelül 100 millió aktív használó tölti az idejét nap mint nap.  

A médiára vonatkozó szabályozás rendkívül kiterjedtnek és részletesnek tekinthető, 

és kiemelt népszerűségnek örvendenek az olyan sajátfejlesztésű oldalak, mint a Line, 

illetve a Mixi.  

Az emberi személyiség védelme a kontinentális és angolszász szemlélettől eltérően 

alakul, az alkotmányos alapvető jogok deklarálásra kerülnek, a privát szféra oltalmának 

erőteljes hangsúlyozása helyett, viszont a társas együttélés harmóniájának a védelme 

jelenik meg erőteljesen. A technológia fejlődése azonban szükségessé tette egy kiter-

jedt adatvédelmi szabályozás kidolgozását, amely hatékonyan szolgálja az individuum 

védelmét is.  
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Dél-Korea 

 
A közösségi média személyiségi jogi kihívásai Dél-Koreában 

 

Barzó Tímea** – Halász Csenge** 

 

 

Dél-Korea (vagyis a Koreai Köztársaság) államformája az 1987-es alkotmány módo-

sítása után elnöki köztársaság. A technológia fejlődése katalizátorként hatott az állam 

gazdasági és társadalmi modernizációjára. Egy 2019-es adat szerint az államban 45 

milliónál is többen használják az internetet, amely a lakosság körülbelül 85%-át je-

lenti.2002 A Koreai Köztársaság a világ legkiterjedtebb internetkapcsolattal rendelkező 

állama, lakosainak körülbelül 80%-a aktív használója valamely közösségi oldalnak.  

A továbbiakban a közösségi média jogszabályi környezetét tekintjük át, kiemelt figyel-

met fordítva a személyiségi jogok vizsgálatára.  

 

1. A közösségi média szabályozási környezetének áttekintése 

A „két Korea” közül egyértelműen a Dél-Korea tekinthető demokratikus berendezke-

désű államnak, jogi szabályozásában erőteljes „nyugati” hatás érződik. Ennek ellenére 

jogrendszerében karakterisztikus jegyeket mutat az állam Észak-Koreával való viszo-

nya is.  

Az Alkotmány 21. cikke deklarálja a véleménynyilvánítás szabadságát, és kimondja 

a cenzúra tilalmát, 17. cikke rögzíti, hogy az állampolgárok magánéletét nem lehet 

megsérteni, a 19. cikk deklarálja a lelkiismeret szabadságát.2003 A véleménynyilvánítás 

szabadságához kapcsolódva fontos megjegyezni, hogy az Alkotmány tartalmaz egy 

korlátozást erre a jogosultságra vonatkozóan, mégpedig sem a beszéd, sem a sajtó nem 

sértheti mások tisztességét vagy jogait, és nem sértheti a közerkölcsöt vagy a társadalmi 

etikát sem. Ha a beszéd vagy a sajtó sérti más személyek tisztességét vagy jogait, az 

 
*  Dr. Heinerné Barzó Tímea: habil. intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Ál-

lam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Polgári Jogi Tanszék. 
**  Halász Csenge: PhD-hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudo-

mányok Intézete, Polgári Jogi Tanszék. 
2002  https://www.statista.com/statistics/432145/internet-users-in-south-korea/ (2020. 04. 25.). 
2003 A Koreai Köztársaság Alkotmánya. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr061 en.pdf 

(2020. 04. 13.). 
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azokból származó károk megtérítését lehet igényelni.2004 Ezen rendelkezés „társadalmi 

etikára” vonatkozó fordulata gyakorta képezi kritika tárgyát, mivel meghatározatlan-

ságával kapcsolatosan lehetőséget adhat az állami cenzúra alkalmazására.  

Az állam médiaszabályozását tekintve a jelenkori jogszabályi környezet kialaku-

lásának első lépcsőfokát az 1987-es médiatörvény hatályon kívül helyezése jelentette. 

Az új szabályozási környezet a média piacának kibővülését hozta magával. Míg 

1980-ban csak 28 nemzeti újság volt, ma már ez a szám meghaladja a 120-at.2005 

2002-ben a műholdas műsorszórás bevezetése többcsatornás kereskedelmi televíziót 

hozott Dél-Korea lakóhelyeire. A főbb újságok között szerepel Chosun Ilbo, Donga 

Ilbo, Joongang Ilbo és Hankook Ilbo, amelyek mind szöuli székhellyel működnek. 

Az öt országos televíziós hálózat a KBS-1 és a KBS-2 (nyilvános sugárzás), az MBC 

(állami szervezetként működik), az EBS (állami finanszírozású) és az SBS (kereske-

delmi műsorszolgáltató). A népszerű hírportálok a kiterjedt széles sávú internethoz-

záférésnek köszönhetően szinte minden háztartásban hozzáférhetőek (például az 

OhMyNews.com), így napi 15 millió látogatást regisztrálnak.  

A média hatályos szabályozásának sarokköveit az alábbi jogszabályok jelentik: 

• a távközlési üzleti törvény (angol betűszóval: TBA), 

• a rádióhullámokról szóló törvény (angol betűszóval: RWA), 

• az információs és kommunikációs hálózatok hasznosításának és védelmének elő-

mozdításáról szóló törvény (angol betűszóval: ICNA), 

• a műsorszolgáltatásról szóló törvény (angol betűszóval: BA), 

• a koreai kommunikációs bizottság felállítására és működésére vonatkozó tör-

vény (AKCC).2006 

A hatályos jogi szabályozás kialakulásával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy 

az államban a II. világháborút követően erőteljes állami cenzúra került bevezetésre, 

valamint a média teljes állami ellenőrzése volt jellemző. A háborút követő rezsimek 

alatt gyakoriak voltak az újságok és kiadók bezáratásai, illetve az újságírók bebörtön-

zése is bevett gyakorlatnak számított. Ebben az időszakban a rendkívül szigorú állami 

cenzúra miatt, a véleménynyilvánítás szabadsága csak rendkívül szűk körben érvénye-

sülhetett, mivel a média minden ágazata erőteljes állami ellenőrzés alatt állt.2007 

E tekintetben változást hozott a politikai rendszer átalakulása, valamint az 1987-es 

„új” Alkotmány elfogadása. Az új szabályozásnak köszönhetően az 1990-es évek ele-

jére a koreai média minden területe jelentős bővülésen ment keresztül. Napjainkban 

 
2004  A Koreai Köztársaság Alkotmányának 21. cikk (2) bekezdése. https://www.wipo.int/edocs /lexdocs/ 

laws/en/kr/kr061en.pdf (2020. 04. 13.). 
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2006  Korea: Telecoms, media and internet laws and regulations. https://iclg.com/practice-are as/telecoms-

media-and-internet-laws-and-regulations/korea (2020. 04. 07.). 
2007 National Security Act. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=26692&lang=ENG (2020. 

04. 13.). 
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száz felett van a megjelenő sajtótermékek száma, 2002-ben pedig a műholdas műsor-

szórásnak köszönhetően elindult a kereskedelmi televíziózás Dél-Koreában. A nemzet-

közi szervezetek képviselői szerint a politikai diskurzus nyíltan megvalósul az ország-

ban, azonban vannak a jogi szabályozásnak olyan részei, amelyek aggodalomra adhat-

nak okot. Különösen ilyennek tekinthetőek a nemzetbiztonsági törvény rendelkezései, 

amelyek lehetővé teszik az észak-koreai vagy kommunista eszmékkel szimpatizáló 

közlések szankcionálását.2008  

A Dél-Koreában megvalósuló internetes cenzúra rendszerének történeti fejlődése há-

rom szakaszra bontható. Az első időszakban az állam elfogadta a távközlési törvényt, 

amely az első jogszabály volt a világon, amely az internetes cenzúrát szabályozta. A tör-

vény létrehozta az Internetes Kommunikációs Etikai Bizottság (angol betűszóval: 

ICEC) elnevezésű testületet, amely figyelemmel kísérte az internetes tevékenységeket 

és ajánlásokat fogalmazott meg a tartalom eltávolítására vonatkozóan. 2009 Az ICEC 

büntetőeljárást indított azok ellen, akik jogellenes tartalmat hoztak létre valamely in-

ternetes felületen, illetve számos külföldi weboldal elérhetőségét is blokkolták az or-

szág területén.2010 

A második időszakban, ami 2002 és 2008 közé datálható, számos vonatkozó jog-

szabály módosítására került sor, amelyek lehetővé tették az ICEC számára, hogy a rész-

letesebben szabályozott környezetben a rendőrség, illetve más állami szervezetek szé-

les körben ellenőrizzék a jogalanyok internetes tevékenységét.  

A harmadik korszakban létrehozásra került a Koreai Kommunikációs Szabványok 

Bizottsága (angol betűszóval: KCSC), amely az ICEC helyébe lépett, és amely szintén 

széles körű ellenőrzést tartott fent a magánszemélyek által megosztott internetes tartal-

mak felett. A távközlési üzleti törvény rendelkezései alapján, három kormányzati szer-

vezet felel az internetes megfigyelésért és cenzúráért, amelyek a Műsorszórási Szabá-

lyozó Bizottság, a Koreai Médiaminősítő Testület, illetve az Internetes Biztonsági Bi-

zottság, vagyis a KISCOM, amely 2005-ben került létrehozásra.2011 

A vonatkozó koreai szabályanyagot illetően fontos megjegyezni a 2007-ben beveze-

tett ún. valósnév-rendszert, amelyet az Alkotmánybíróság 2012-ben helyezett hatályon 

kívül.2012 A rendszer az 1986-ban elfogadott, 1987. január 1-jén hatályba lépett és szá-

 
2008  National Security Act. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=26692&lang=ENG 

(2020. 04. 13.). 
2009 Comparing Online Activities in China and South Korea: The Internet and the Political Regime. 

https://as.ucpress.edu/content/48/5/727.article-info (2020. 04. 13.). 
2010 Comparing Online Activities in China and South Korea: The Internet and the Political Regime. 

https://as.ucpress.edu/content/48/5/727.article-info (2020. 04. 13.). 
2011 Comparing Online Activities in China and South Korea: The Internet and the Political Regime. 

https://as.ucpress.edu/content/48/5/727.article-info (2020. 04. 13.). 
2012  Nádori, 2018: 326–355. 

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=26692&lang=ENG
https://as.ucpress.edu/content/48/5/727.article-info
https://as.ucpress.edu/content/48/5/727.article-info
https://as.ucpress.edu/content/48/5/727.article-info
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mos alkalommal módosított, az információs és kommunikációs hálózatok használa-

tának támogatásáról és az információvédelemről szóló törvény 44–45. szakasza által 

került bevezetésre. A rendszer alapelveit 2006. december 22-én fogadta el a Nemzet-

gyűlés. 2013 A szabályozás első változata szerint a kormányzathoz és az önkormány-

zatokhoz kötődő több mint 1100 weboldal, a naponta 200 ezernél több látogatót ki-

szolgáló híroldalak, illetve az összesen 300 ezernél több látogatót kiszolgáló portálok 

és közösségi oldalak által működtetett „üzenőfalak” csak olyan felhasználói tartal-

makat jeleníthettek meg, amelyek szerzői előzetesen hitelesen azonosították magu-

kat.2014 Ezen törvényi rendelkezéseket, az Alkotmánybíróság 2012-ben megsemmisí-

tette, hivatkozva többek között a véleménynyilvánítás és a szólásszabadság arányta-

lan korlátozására.  

A széles körben megvalósuló tartalomkorlátozások indokaként gyakorta került 

meghatározásra az internetes zaklatásokkal kapcsolatba hozható öngyilkosságok magas 

száma, valamint a rágalmazó és becsületsértő kifejezések széles körű elterjedése. Nyil-

vánvalóan fontos körülményt jelent a közösségi média oldalainak a térhódítása is, hi-

szen Dél-Korea a világ országainak rangsorában a harmadik helyet foglalja el ezen ol-

dalak használatát illetően. 

 

2. A nyilvánosság és a véleménynyilvánítás szabadságának értelmezése 

A dél-koreai jogrendszert illetően a jogszabályi áttekintés körében felvázolásra került 

az állami cenzúra környezete, amely nyilvánvalóan erőteljes hatással van a vélemény-

nyilvánítás szabadságának az érvényesülésére is. Az állam Alkotmánya deklarálja 

polgárai számára a szólás, a sajtó, a petíció és a gyülekezés szabadságát. Azonban az 

észak-koreai rezsimmel vagy a kommunista eszmékkel szimpatizáló megnyilvánulá-

sokat határozottan tilalmazza a nemzetbiztonsági törvény, a vonatkozó rendelkezések 

megsértése esetén büntetőeljárás indítható az érintettel szemben.2015 Az állam válasz-

tási eljárásról szóló törvénye is szigorúnak tekinthető, a választásokat megelőzően 

tiltja az olyan beszédet, amely támogatja vagy kritizálja a jelölteket vagy pártokat.2016 

Politikai paródia miatt és valamely párt színének közvetlenül a választások előtti vi-

selése miatt az érintett akár büntetőeljárás alá is vonható.  

 
2013  Nádori, 2018: 326–355. 
2014  Nádori, 2018: uo. 
2015  Freedom of expression in South Korea. https://www.researchgate.net/publication/274265 440_Free 

dom_of_Expression_in_South_Korea (2020. 04. 14.). 
2016  Freedom of expression in South Korea. https://www.researchgate.net/publication/274265 440_Free 

dom_of_Expression_in_South_Korea (2020. 04. 14.). 

https://www.researchgate.net/publication/274265440_Freedom_of_Expression_in_South_Korea
https://www.researchgate.net/publication/274265440_Freedom_of_Expression_in_South_Korea
https://www.researchgate.net/publication/274265440_Freedom_of_Expression_in_South_Korea
https://www.researchgate.net/publication/274265440_Freedom_of_Expression_in_South_Korea


 

– 703 – 

E tekintetben fontos körülményt jelent, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 

kritikával illette a dél-koreai Kormányt a véleménynyilvánítás szabadságának online 

térben való korlátozása miatt. 2017 

2019 februárjában korlátozások valósultak meg a dél-koreai online platformokat il-

letően, amelyek szűkítették az országból elérhető internetes felületek számát. A Koreai 

Kommunikációs Tanács bejelentette, hogy több mint 800 külföldi weboldal hozzáféré-

sét korlátozza, amelyek Észak-Koreáról, szerencsejátékokról és pornográfiáról szóló 

tartalmat közvetítenek.2018  

A nyilvánosság értelmezésével kapcsolatosan nem hagyható figyelmen kívül az a 

körülmény sem, hogy Dél-Koreában a világon a harmadik legmagasabb a közösségi 

oldalakat használók száma.2019 A dél-koreai állampolgárok több mint 85%-a használja 

valamely felületet, meghaladva ezzel például az Amerikai Egyesült Államok statiszti-

káit, amely 70%-os rátát mutat a közösségi médiát használó jogalanyok számát illetően. 

Az országban a Facebook rendelkezik a legtöbb felhasználóval, de a hazai fejlesztésű 

KakaoTalk, a Band, valamint az Instagram és a TikTok is a legnépszerűbb portálok között 

szerepelnek. 2020  

A KakaoTalk egy olyan üzenetküldési alkalmazás, amely segítségével ingyenes hang-

hívás, illetve médiafájlok továbbítása is megvalósulhat. Az alkalmazás jelenleg több, 

mint 140 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik, és 15 nyelvet támogat a kezelőfe-

lülete, amellyel gyakorlatilag az ország fő kommunikációs platformját jelenti.2021 

A véleménynyilvánítás szabadságát érintően fontos rendelkezéseket tartalmaz az „in-

formációs szabadságról szóló törvény”, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, 

hogy hozzáférést kérjenek a kormány nyilvántartásaihoz. A Legfelsőbb Bíróság 1989-

ben kimondta, hogy létezik az információhoz való jog, amely alkotmányos alapjog és a 

véleménynyilvánítás szabadságának a része. 2007-ben felállítottak egy információk nyil-

vánosságra hozatalával kapcsolatos munkacsoportot, amely a kormány, a média és a 

tudományos élet képviselőiből áll, annak érdekében, hogy proaktív közzétételi politi-

kákat dolgozzon ki és javasolja az információ nyilvánosságra hozataláról szóló törvény 

felülvizsgálatát.2022  

 
2017  UN expert warns of increasing restrictions on free speech in Republic of Korea. https:// news.un.org/en 

/story/2010/05/338822-un-expert-warns-increasing-restrictions-free-speech-republic-korea (2020. 04. 14.). 
2018  Escalating Concerns Over Right To Privacy And Freedom Of Expression On The Net In South Ko-

rea. https://monitor.civicus.org/updates/2019/05/14/new-internet-controls-south -korea-worrying-

privacy-rights-and-free-expression/ (2020. 04. 14.). 
2019  Explained: The Unique Case of Korean Social Media. https://www.linkfluence.com/blog/ the-uni-

que-case-of-korean-social-media (2020. 04. 14.). 
2020  The Korea Bizwire. http://koreabizwire.com/south-koreas-latest-social-networking-trends -by-age-

groups/72387 (2020. 04. 14.). 
2021  Kakaotalk. https://www.kakaocorp.com/service/KakaoTalk?lang=en (2020. 04. 10.). 
2022  Privacy and Human Rights Report. http://www.worldlii.org/int/journals/EPICPrivHR/ 2006/PHR2006 

-Republic-27.html#fn4766 (2020. 03. 12.). 
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Dél-Koreát illetően elterjedt az a nézet, amely szerint konszolidált, demokratikus 

berendezkedésű államnak tekinthető. Ez a nézet helytálló, azonban 2008 óta felerősöd-

tek azok a hangok, amelyek a véleménynyilvánítás szabadságának a leszűkülésével 

kapcsolatos aggodalmakat fejezik ki. A Freedom House nevű nemzetközi szervezet a 

vélemény- és szólásszabadság helyzetének értékelése során az ország státuszát „sza-

bad”-ról „részben szabad”-ra változtatta meg. A Riporterek Határok Nélkül pedig 

„megfigyelés alatt álló országként” rangsorolta Dél-Koreát 2011-ben.2023 

A véleménynyilvánítás érvényesülésének csökkenése számos okra vezethető vissza. 

Egyik fő területét azonban az internetes szabadság korlátozása jelenti. E tekintetben 

számos kritika érte például, a fentebb említett valósnév-rendszert, illetve a Koreai 

Kommunikációs Bizottság működését is. Ezen testület kilenc tagból áll, amelynek a 

személyi kérdéseiben jelentős befolyással bír a regnáló kormányzat. A szólásszabad-

sággal kapcsolatos kritikák gyakori elemét jelenti, hogy ezen Bizottság, amelynek fon-

tos feladata az internetes tartalmakkal kapcsolatos esetleges korlátozások bevezetése, 

nem tekinthető teljes mértékben független szervezetnek.2024  A véleménynyilvánítás 

szabadsága megvalósul az államban, területének szűkítése azonban felkeltette a nem-

zetközi közvélemény figyelmét. 

 

3. A személyiségi jogvédelem szabályainak érvényesülése a közösségi médiában 

3.1. Az emberi méltóság és a személyiségi jogok oltalma 

A személyiségi jogok dél-koreai helyzetét illetően az Alkotmány rendelkezései képezik 

a kiindulási alapot. E tekintetben elsőként kiemelendő a 10. cikk, amely kimondja, hogy 

az állam minden polgárának biztosítani kell a méltóságot és a boldogság eléréshez való 

jogot. Az állam kötelezettsége az egyének alapvető jogainak megerősítése és garantá-

lása.2025 Ezzel a rendelkezéssel az emberi méltóság expressis verbis deklarálásra kerül 

az állam alkotmányában.  

Szintén nevesített jogként jelenik meg a magánélethez való jog, amelynek oltalma 

a 17. cikkben kerül szabályozásra.   

A személyiségi jogi védelem szempontjából további kiemelendő rendelkezést jelent 

a 21. cikk, amely kimondja, hogy sem élőszóban, sem a sajtóban nem lehet megsérteni 

mások személyét vagy jogait, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága nem sértheti a 

közerkölcsöt vagy a társadalmi etikát. Ha valamely élőszóban vagy sajtóban tett kije-

lentés sérti más személyek becsületét vagy jogait, az ebből eredő károk megtérítését 

 
2023  Haggard, 2015. 
2024  Haggard, 2015. 
2025  A Koreai Köztársaság Alkotmányának 10. cikke. https://www.refworld.org/docid/3ae6b4 dd14.html 

(2020. 04. 14.). 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b4dd14.html
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lehet kérni. Ez a rendelkezés nyilvánvalóan alkalmazható a közösségi portálokon tett, 

valamely személyt sértő közlések esetén is.2026 

Az ország Polgári Törvénykönyve – a kínai és japán jogrendszerhez hasonlóan – ismeri 

a nem vagyoni károk megtérítésének intézményét. A kódex 751. cikke kimondja, hogy, ha 

valaki más személy szabadságát vagy hírnevét megsértette, és ebből fakadóan az érintett 

személy mentális fájdalmat szenvedett el, köteles az ebből eredő károkat megtéríteni.2027 

A vonatkozó dél-koreai bírói gyakorlatból csupán egyetlen példát kiemelve, említ-

hető az az eset, amikor 2011-ben Dél-Korea Legfelsőbb Bírósága az 51 éves Chung 

Bong-ju népszerű politikai kommentátort bűnösnek találta rágalmazás vétségében, mi-

vel az akkor elnöki posztot betöltő Lee Myung-bak elnököt nyíltan bírálta egy Twitter-

bejegyzésben2028. Ebben az esetben a szigorú büntetés rámutat a közéleti szerepet be-

töltő jogalanyok bírálhatóságának alacsony szintjére is.  

A magánélethez és magánlakáshoz való jog oltalmát illetően kiemelhető, hogy az 

Alkotmány 16. cikke kimondja, hogy „[m]inden állampolgár mentes a lakóhelybe tör-

ténő beavatkozástól. Lakóhelyben történő átkutatás vagy lefoglalás esetén be kell mu-

tatni az ügyész kérésére a bíró által kiadott végzést.” A 17. cikk deklarálja, hogy „nem 

sérthető meg egyetlen állampolgár magánélete sem”. A 18. cikkben pedig rögzítésre 

kerül, hogy „nem sérthető meg egyetlen állampolgár levelezése és magánélete”.  

A magánszféra oltalmának biztosítása érdekében az állam kiterjedt adatvédelmi sza-

bályozással rendelkezik, illetve az utóbbi évtizedekben átalakításra került a nemzetbiz-

tonsági megfigyelések rendszere, amely az állami szervekkel szemben garantálja a pol-

gárok magánélethez való jogának az oltalmát. E tekintetben kiemelhető a hírközlés sza-

bályozására vonatkozó törvény, amely szigorú feltételekhez köti a telefonhívások, az 

e-mailek és a kommunikáció egyéb formáinak állami megfigyelését. A Nemzetgyűlés 

Jogi és Igazságügyi Bizottsága 2007 júniusában elfogadta a kommunikációs titkok vé-

delméről szóló törvény felülvizsgálatát, amely különböző szolgáltatóktól megköveteli, 

hogy egy évig tárolják a felhasználóikról szóló nyilvántartásokat és szükség esetén bo-

csássák a bűnüldöző szervek rendelkezésére.2029 

A magánélethez való jog védelmét illetően fontos körülményt jelent a biometrikus 

azonosítási rendszerek kiterjedt használata is. 2016-ban a dél-koreai kormány bejelen-

tette, hogy a középületekben biometrikus azonosítás kerül bevezetésre. A szabályozás 

bevezetésének indokát az jelentette, hogy ezek az épületek napi rendszerességgel kb. 

 
2026  A Koreai Köztársaság Alkotmányának 17 és 21. cikkei. https://www.refworld.org/docid/3 ae6b4dd14. 

html (2020. 04. 14.). 
2027  A Koreai Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 751. cikke. https://elaw.klri.re.kr/eng_ service/law 

View.do?hseq=29453&lang=ENG (2020. 04. 13.). 
2028  Chung Bong-ju withdraws from Seoul mayoral race. http://www.koreaherald.com/view. php?ud= 

20180328000747 (2020. 04. 14.). 
2029   Privacy and Human Rights Report. http://www.worldlii.org/int/journals/EPICPrivHR/ 2006/PHR2006 

-Republic-27.html#fn4766 (2020. 03. 12.). 
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32 000 alkalmazottat és 6000 látogatót fogadnak, és több alkalommal is előfordult 

olyan eset, hogy illetéktelen személyek személyazonosító igazolvány eltulajdonításá-

val jutottak be valamelyik állami épületbe.2030  

A magánszféra oltalmát érintően kiemelhető még, hogy 2018-ban Dél-Korea füg-

getlen Emberi Jogi Ügynöksége vizsgált egy olyan újonnan javasolt törvényt, amely 

lehetővé tette volna a kormányzati hatóságok számára, hogy szülői hozzájárulás nélkül 

gyűjtsék a négyéves és annál fiatalabb gyermekek ujjlenyomatait. A testület a lefolyta-

tott vizsgálat során, a tervezett jogszabályt alkotmányellenesnek tekintette. A Korea 

Times beszámolója szerint a törvényt azzal a céllal kívánták létrehozni, hogy segítsen 

a rendőrségnek az eltűnt gyermekek felkutatásában. A rendőrség jelenleg csak a szülők 

beleegyezésével gyűjtheti a 18 év alatti gyermekek ujjlenyomatait. A Nemzeti Emberi 

Jogi Bizottság a jogszabályok vizsgálata során megállapította, hogy a biometrikus in-

formációk „nagyobb figyelmet igényelnek, mivel a helytelen kezelés súlyos emberi jogi 

jogsértésekhez vezethet”. A Bizottság hozzátette, hogy „a végrehajtás előnyei nem ha-

ladhatják meg az egyéni magánélet védelmének a mértékét”.2031 

A COVID–19 okozta válsághelyzet, a vírus elleni védekezés Dél-Koreában is lehe-

tővé tette a személyiségi jogok, így a privát szféra erőteljesebb korlátozását. Erre jó 

példát nyújtanak a különböző dél-koreai fejlesztésű applikációk. Ilyen például a Coro-

namap.live, amelyet jelenleg napi több százezer ember használ. Az interaktív térképen 

pár kattintással megnézhető, hogy a felhasználó közelében vannak-e azonosított bete-

gek. Hasonló céllal indította egy programozó házaspár a Wuhanvirus.kr oldalt is, amely 

szöveges formában közöl fontos adatokat a regisztrált betegekről. Megadja például a 

beteg életkorát, valamint azokat az útvonalakat és helyszíneket is, melyeken a beteg 

valószínűsíthetően járt. Ezek az applikációk a magánszféra korlátozása mellett fontos 

adatvédelmi kérdéseket is hordoznak. 2032 

 

3.2. Adatvédelem és titokvédelem 

Dél-Koreát több tanulmányban is „informatikai erőműnek” nevezik, hiszen a rendkívül 

gyors és széles sávú internet az egész országot behálózza és az ország gazdaságában 

rendkívül fontos szerepet játszanak a technológiai vállalatok, amelyek a modern média 

minden területén éreztetik a hatásukat. A dél-koreai állampolgárok körében nagyon el-

terjedt a közösségi hálózati szolgáltatások (angol betűszóval:„SNSs”), illetve az egyéb 

internetalapú szolgáltatások használata.  

 
2030  Korean Gov’t to Implement Biometric Access Control at Public Buildings. https://findbiomet-

rics.com/korean-biometric-access-control-50513/ (2020. 03. 11.). 
2031  Korean Rights Agency Deems Fingerprint Scanning of Children Unconstitutional. https:// findbio-

metrics.com/korean-rights-agency-deems-fingerprint-scanning-children-unconstitutional-506212/ 

(2020. 03. 07.). 
2032   https://www.nytimes.com/2020/07/21/technology/korea-coronavirus-app-security.html (2020. 11. 10.). 
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A koreai adatvédelmi törvényt, (angol betűszóval a PIPA-t) 2011-ben fogadta el a 

Nemzetgyűlés.2033  

Ezen törvényt megelőzően is voltak olyan szabályok, amelyek az adatvédelmi ren-

delkezéseket tartalmaztak. Ilyen volt például a közszolgálati adatkezelésről szóló 1995. 

évi jogszabály, illetve a 2004-es adatvédelmi törvény.  

A PIPA átfogó adatvédelmi jogszabálynak tekinthető, amely meghatározza a sze-

mélyes adatok fogalmát, illetve megköveteli az érintett előzetes hozzájárulását az ada-

tai kezelése és feldolgozása előtt. A PIPA, mind az állami, mind a magánszektor szer-

vezeteire alkalmazandó.  A törvény meghatározása szerint a személyes adat az élő sze-

mélyre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az érintett személy azonosítását, 

ideértve a nevet, a lakóhely nyilvántartási számát, illetve a képmást is. 2034 A rendelke-

zésből az a következtetés vonható le, hogy a képmáshoz való jog sérelme adatvédelmi 

szankciókat vonhat maga után, hiszen az emberi képmás védelme az adatvédelem te-

rületén kap oltalmat Dél-Koreában. A hozzájárulási kötelezettség alól a törvény kivé-

telként határozza meg azokat az eseteket, amikor közhatalom gyakorlásával összefüg-

gésben, illetve szerződéses kötelezettség teljesítése esetén kerül sor az adatkezelésre.  

A PIPA szabályain túl kiemelendő az ún. IC hálózati törvény, amely az információs 

és kommunikációs szolgáltatókat érintő adatvédelmi kérdésekre alkalmazandó, lefedve 

ezáltal az online tevékenységek jelentős részét. A PIPA-hoz hasonlóan az IC hálózati 

törvény is előírja, hogy a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása előtt a felhasználót 

értesíteni kell, illetve bizonyos esetekben a kifejezett hozzájárulását is meg kell sze-

rezni. A jogszabály deklarálja továbbá, hogy a szenzitív adatok gyűjtése az érintettek 

kifejezett hozzájárulása nélkül jogellenesnek tekinthető, illetve kimondja a hozzájáru-

lás nélkül, harmadik személyek részére történő adattovábbítás jogellenességét is.2035 

Az állami nyilvántartásokat érintő adatvédelmemmel kapcsolatban kiemelhető, 

hogy 2003 márciusában a koreai Oktatási és Humánerőforrás-minisztérium elindította 

a Nemzeti Oktatási Információs Rendszert (angol betűszóval: NEIS), egy olyan orszá-

gos adatbázist, amely összekapcsolta volna a több mint 10 000 iskolai és oktatási ügy-

nökség információit. A NEIS célja az volt, hogy lehetővé tegye az iskolák számára az 

oktatási információk egymással történő megosztását. Különböző szervezetek ellenez-

ték a NEIS végrehajtását azért, mert a rendszer fenyegetést jelentett a hallgatók és ta-

nárok magánéletére. A különböző társadalmi szervezetek azt javasolták, hogy az Okta-

tási Minisztérium három információs kategóriát (iskolai vezetési információ, hallgatói 

tudományos nyilvántartás, egészségügyi és beiratkozási nyilvántartás) tartson fenn a 

 
2033  Structure and enforcement of data privacy law in South Korea. https://brusselsprivacyhub. eu/BPH-

Working-Paper-VOL2-N7.pdf (2020. 04. 15.). 
2034  Structure and enforcement of data privacy law in South Korea. https://brusselsprivacyhub .eu/BPH-

Working-Paper-VOL2-N7.pdf (2020. 04. 15.). 
2035  Structure And Enforcement Of Data Privacy Law In South Korea. https://brusselsprivacy hub.eu/ 

BPH-Working-Paper-VOL2-N7.pdf (2020. 03. 17.). 
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NEIS-en belül. Később az Alkotmánybíróság lefolytatott egy vizsgálatot, amely során 

megállapításra került, hogy a minisztériumnak nincs jogi alapja a NEIS ilyen módon 

történő végrehajtására, és a rendszer jelentős veszélyt jelent az érintettek privát szférá-

jára. Mindezen megfontolások után nem került sor a NEIS bevezetésére. 2036 

Összességében az a következtetés vonható le, hogy a személyes adatok védelme jól 

szabályozott keretek között valósul meg az országban.2037 A kiterjedt adatvédelmi sza-

bályozás nagymértékben hozzájárul az érintett személyek privát szférájának az online 

térben történő oltalmához is.  

 

4. A jogérvényesítés szervezeti keretei 

A bírósági rendszert illetően a legfőbb bírói fórumot a Legfelsőbb Bíróság jelenti, 

amely 13 bíróból áll, akik közül ún. főbírót választanak. A Legfelsőbb Bíróság a Fel-

lebbviteli Bíróságok, a Szabadalmi Bíróság, a Kerületi Bíróság valamint a Családbíró-

ság fellebbviteli testületei által hozott fellebbezéseket tárgyalja, polgári, büntető-, köz-

igazgatási, szabadalmi és családjogi ügyekben.  

Az elsőfokú és másodfokú bíróságok a Kerületi Bíróságok, a Családbíróság és a 

Közigazgatási Bíróság. A Kerületi Bíróság és a Családbíróság létrehozhat városi bíró-

ságokat, illetve nyilvántartási hivatalokat is. Mindezeken kívül említést érdemel a Ko-

reai Tengerbiztonsági Bíróság, mint különbíróság.2038 

Az államban a rendes bírósági rendszer mellett működik Alkotmánybíróság.2039 

Az Alkotmánybíróság olyan kérdések vizsgálatával foglalkozik, mint a törvények al-

kotmánynak történő megfelelősége, a politikai pártok feloszlatása, a közvetlenül az Al-

kotmánybírósághoz benyújtott alkotmányos petíciók, illetve az állami ügynökségeket 

vagy helyi önkormányzatokat érintő joghatósági kérdések. A Bíróság kilenc bíróból áll, 

amelyek közül hármat az Országgyűlés választ meg, hatot a Legfelsőbb Bíróság elnöke 

jelöl ki. A Koreai Alkotmánybíróság fontos döntést hozott a fentebb ismertetésre került 

valósnév-rendszerek vonatkozásában is.  

 

Záró gondolatok 

A Koreai Köztársaságot napjainkban a világ legkiterjedtebb internethozzáféréssel ren-

delkező államaként tartjuk számon. Az online hálózatok használata egyértelműen át-

hatja a jogalanyok mindennapi életét. Ezen platformok közül kiemelkedik a közösségi 

 
2036  Privacy and Human Rights Report. http://www.worldlii.org/int/journals/EPICPrivHR/ 2006/PHR2006-

Republic-27.html#fn4766 (2020. 03. 12.). 
2037  Structure and enforcement of data privacy law in South Korea. https://brusselsprivacyhub.eu/BPH-

Working-Paper-VOL2-N7.pdf (2020. 04. 15.). 
2038  Courts and cases in Korea. https://www.lexadin.nl/wlg/courts/nofr/oeur/lxctkor.htm (2020. 04. 14.). 
2039  Courts and cases in Korea. https://www.lexadin.nl/wlg/courts/nofr/oeur/lxctkor.htm (2020. 04. 14.). 
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média területe, amely online felületek közül nemcsak a Facebook vagy a Twitter ör-

vend kiemelt népszerűségnek, de több millió felhasználóval rendelkezik a koreai fej-

lesztésű KakaoTalk nevű üzenetküldési applikáció is.  

A kiemelkedő fejlettségű technopoliszokkal átszőtt állam alkotmánya garantálja az 

emberi jogok védelmét, az állam Észak-Koreával való viszonya azonban lehetővé teszi 

az online megfogalmazott vélemények állam általi korlátozását. A piacot uraló techno-

lógiai vállalatok, az országot átszövő széles sávú internethozzáférés, illetve a társada-

lom szinte minden szegmensét behálózó közösségi oldalak, rendkívül érdekes, kalei-

doszkópszerű képet festenek. 
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