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2018. évi ..... törvény 

A demokrácia helyreállítása és a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése érdekében
szükséges törvények módosításáról

1. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

1. §

Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 52. § (4) bekezdése

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

2. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 227. §-a helyébe a következőrendelkezés
lép:
„227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben nagy nyilvánosság előtt a
becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el,  vétség
miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.”

3. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

3. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2:44. § [A közhatalmat gyakorló személy és a közéleti szereplő személyiségi jogának védelme]
(1) A közhatalmat gyakorló személy személyiségi jogainak védelmét a közhatalmi tevékenységével
összefüggésben gyakorolt véleménynyilvánítás a közügyek szabad vitatásához szükséges és arányos
mértékben korlátozhatja.
(2)A közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét a közéleti tevékenységével összefüggésben
gyakorolt  véleménynyilvánítás  a  közügyek  szabad  vitatásához  szükséges  és  arányos  mértékben
korlátozhatja.
(3)  A közhatalmat  gyakorló  személy  közhatalmi  tevékenységével,  valamint  a  közéleti  szereplő
közéleti  tevékenységével  összefüggésben tett,  a  becsület  és  a  jóhírnévhez  való  jog csorbítására
alkalmas  valótlan  tényállítás  vagy  tény  hamis  színben  való  feltüntetése  miatt  a  becsület  és  a
jóhírnévhez való jog megsértéséért való felelősség akkor áll fenn, ha a közlő személy tudott, vagy
kellő körültekintés mellett tudhatott volna a tényállítás valótlanságáról vagy a tény hamis színben
való feltüntetéséről.
(4)  A közhatalmat  gyakorló  személy  közhatalmi  tevékenységével,  valamint  a  közéleti  szereplő
közéleti  tevékenységével  összefüggésben  tett  véleménynyilvánítás  sem lehet  kifejezésmódjában
indokolatlanul bántó"

4. Záró rendelkezés
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4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A  Fidesz  kormányra  kerülése  óta  módszeresen  törekszik  a  demokratikus  közvélemény
kialakulásához,  a  közügyek  megvitatásához  elengedhetetlen  véleménynyilvánítás
szabadságának, és szabad tájékoztatás feltételeinek korlátozására. 2010-ben az első törvények
között volt az öncenzúrára kényszerítő új sajtó- és médiaszabályozás megalkotása. A közmédiát
mára  pártpropagandává  silányították,  a  sajtótermékek  jelentős  része  jobboldali  oligarchák
tulajdonában koncentrálódik, a kaszinómonopóliummal kitömött kormánybiztos és Orbán Viktor
egykori jó barátja körüli ügyletek miatt azt se lehet tudni, ki a tulajdonosa az egyik legnagyobb
kereskedelmi televíziónak. Csak a heves társadalmi tiltakozás és százezres tüntetések térítették el
az  Orbán-kormányt  attól,  hogy  az  internetes  kommunikációt  megfojtó  adót  vessen  ki,  és
reklámadóval tegye tönkre azt a televíziót, amit nem sikerült bevonni a Fidesz holdudvarába.

A  Fidesz  azonban  nemcsak  a  média  megrendszabályozásával  próbálja  elfojtani  a
véleménynyilvánítás  szabadságát.  Látványos  erődemonstrációval  léptek  fel  a  hatalommal
szemben  kritikus  civil  szervezetekkel  szemben,  a  még  megmaradt  civil  világ  megfojtása
érdekében még a Norvég Alap támogatásairól is lemondott volna a Kormány.

Egyre gyakoribb a kritikus véleményeket megfogalmazó magánszemélyekkel szembeni fellépés
is. A kormánypárti politikusok és a Fidesz-közeli helyi hatalmasságok üzelmeit leleplező vagy
azokat firtató megnyilvánulások miatt könnyen kerülhet bárki a vádlottak padjára. Elég csak az
áfa csalásokat szóvá tevő egykori adóhatósági dolgozó elleni eljárásra gondolni. A Társaság a
Szabadságjogokért  civil  szervezet  „Politikusa”  címmel  folytatott  kampánya  is  számos  olyan
esetet mutat be, amikor politikai véleménynyilvánítás miatt indult eljárás magánszemélyekkel
szemben. Mára odáig jutottunk, hogy még a helyi politikusok tevékenységét kritizáló Facebook-
megosztásoknak is büntető eljárás lehet a következménye. Ennek kirívó példája, hogy Siófokon
17 embert hallgattak ki gyanúsítottként és rabosítottak, mert a Facebookon megosztottak egy
olyan  bejegyzést,  ami  egy  siófoki  önkormányzati  ingatlan  eladásának  jogszerűségét  vonta
kétségbe.

Az emberi méltósághoz való jog az alapvető jogok katalógusának fundamentuma, amit a kiemelt
védelemben  kell  részesíteni.  Ezért  az  emberi  méltósághoz  való  jog  még  a  demokratikus
társadalmakban szintén kitüntetett alapvető szabadságnak számító véleménynyilvánításhoz való
jognak is korlátját képezi. Az emberi méltósághoz való jogot végső soron a büntetőjognak, mint
a jogrendszer szankciós zárkövének is védelmeznie kell. Ezt az értékrendet követi immáron több
mint két évtizede Magyarországon mind a jogalkotás, mind az alkotmánybírósági és bírósági
gyakorlat. Ugyanakkor rendkívül fontos megőrizni az egyensúlyt az emberi méltósághoz való
jog  és  a  közügyek  szabad  megvitatása  körében  kifejtett  vélemények  védelme  között.  A
demokratikus társadalmak alapja a közhatalom gyakorlásának és a közéleti események szabad
megvitatásának  joga,  ezért  a  közhatalmat  gyakorlók  és  a  közszereplők  e  tevékenységükre
vonatkozó kritikát viselniük kell.
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Ezzel  szemben  mára  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  a  hatalom  visszaélésszerűen,  a
véleménynyilvánítás szabadságának elfojtására használja a személyiségi jogok, a becsület és a
jóhírnév védelmét szolgáló polgári és büntető jogi szabályokat. Ezért indokolt e törvények olyan
módosítása, ami egyértelművé teszi, hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenysége a közügyek
szabad vitatásához szükséges mértékben kritika tárgyává tehető, amiért senki nem fenyegethető
joghátránnyal.

A véleménynyilvánítás  szabadságának kitüntetett  alkotmányos  szerepére,  a  közügyek  szabad
megvitatására  és  az  egyenlőség  elvére  figyelemmel  nem  igazolhatóak  azok  a  törvényi
rendelkezések, amik a közhatalmat gyakorlóknak és a közszereplőknek fokozott  büntető jogi
védelmet biztosítanak a társadalom többi tagjához képest. A törvényjavaslat erre figyelemmel
módosítja  a  büntetőeljárásról  szóló  törvényt  és  a  Büntető  Törvénykönyvet.  Hatályon  kívül
helyezi a Be. azon rendelkezését, miszerint a hivatalos személy sérelmére elkövetett rágalmazás
és  becsületsértés  közvádra  üldözendő.  Ez  a  módosítás  azért  is  különösen  indokolt,  mert  a
nyomozást felügyelő hatóságként és a vádhatóságként is eljáró ügyészség a láthatóan politikai
okokból  visszaél  a  jelenlegi  törvényi  keretek  adta  lehetőségekkel.  A  rágalmazás  és  a
becsületsértés főszabály szerint magánvádas eljárás, és e specialitásokra figyelemmel kellene az
ügyészségnek  is  eljárni  ezekben  az  ügyekben,  és  fel  sem  vetődhetne  az  eljárás  alatt  állók
„rabosítása”.

Részletes indokolás

1. § 

Főszabály szerint a rágalmazás és a becsületsértés magánvádas bűncselekmény. Ez alól kivételt
képez, és közvádra üldözendő, ha e cselekményeket hivatalos személy sérelmére követik el. A
politikailag sokszor elfogultnak mutatkozó ügyészség számtalan esetben gondoskodik róla, hogy
e  szabály  alapján  „rabosítsanak”,  gyanúsítotti  meghallgatásra  citáljanak  kormánypárti
politikusokat és Fidesz-közeli helyi hatalmasságokat kritizáló magánszemélyeket. Miközben egy
becsületében  magát  sértve  érző  személynek  a  magánvádas  eljárásban  saját  magát  kell
képviselnie vagy saját költségén ügyvédet megbíznia, addig az egyre „érzékenyebb” közhatalmat
gyakorlók „megsértése” esetén a teljes állami gépezet beindul a rendőrségtől az ügyészségen át
még a gyanútlan Facebook használókkal szemben is.

2. § 

A becsületsértés  büntető törvénykönyvi tényállásában elmarad a Btk.  227. § (1) bekezdés a)
pontja  szerinti  elkövetési  magatartás,  ami  munkakör,  közmegbízatás,  közérdekű tevékenység
ellátásával  összefüggésben a becsület  csorbítására alkalmas kifejezés  használatát  vagy egyéb
ilyen cselekmény elkövetését rendeli büntetni. Ezzel megszűnik a büntető jogi fenyegetettsége a
közhatalmat  gyakorló és egyéb közmegbízatást  ellátó személyek tevékenységével  összefüggő
kritikáknak. Csupán a nagy nyilvánosság előtt és a tettlegesen elkövetett becsületsértés marad
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bűncselekmény.  Ugyanakkor  a  munkakör  ellátásával  összefüggésben  tett  kijelentések  miatt
becsületükben  megsértett  emberek  így  sem  maradnak  "védtelenek",  hiszen  a  szabálysértési
törvény  180.  §  alapján  a  bűncselekménynek  nem  minősülő  becsület  csorbítására  alkalmas
kifejezés használata szabálysértésnek minősül.

3. § 

Természetesen a közhatalmat gyakorló személyeket és a közéleti szereplőket is megilleti polgári
jog  által  biztosított  személyhez  fűződő  jogok  védelme.  Ugyanakkor  a  közügyek  szabad
megvitatása  érdekében  e  személyek  közhatalmi  tevékenységükkel,  illetve  közéleti
tevékenységével  összefüggésben  megfogalmazott  kritikákkal  szemben  nagyobb  fokú  tűrésre
kötelezettek.

A  hatályos  Ptk.  2:44.  §-a  a  „közéleti  szereplők”  tekintetében  fogalmaz  meg  speciális
szabályokat. Ezzel szemben a törvényjavaslat a közhatalmat gyakorló személyek tekintetében is
szélesebb  körben  megköveteli  a  kritikus  véleménynyilvánítások  tűrését.  Emellett  a
törvényjavaslat írott törvényi szintre emeli a bírósági gyakorlatban korábban is érvényesülő azon
szabályt, miszerint a véleménynyilvánításhoz való jog a közhatalmat gyakorló személyek és a
közszereplők személyhez fűződő jogainak védelmét a közügyek szabad vitatásához szükséges és
arányos mértékben korlátozhatja.

A közügyek szabad megvitatásának biztosítása érdekében a törvényjavaslat azt is rögzíti, hogy a
közhatalmat gyakorló személy közhatalmi tevékenységével, valamint a közéleti szereplő közéleti
tevékenységével összefüggésben tett, a becsület és a jóhírnévhez való jog csorbítására alkalmas
valótlan tényállítás vagy tény hamis színben való feltüntetése miatt a felelősség akkor áll fenn,
ha  a  közlő  személy  tudott,  vagy  kellő  körültekintés  mellett  tudhatott  volna  a  tényállítás
valótlanságáról vagy a tény hamis színben való feltüntetéséről.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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