
F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 6 .  2 - 4 .  S z á M D O K U M E N T U M  É S  K O M M E N Tá R  /  113

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Magyar Tar-
talomszolgáltatók Egyesülete és Index.hu kontra Magyar-
ország1 (a továbbiakban: MTE) ügyben hozott ítéle-
te váratlan pozitív meglepetést okozott az online szó-
lásszabadság terén. A döntés alapján a magyar 
bíróságoknak felül kell vizsgálniuk eddigi gyakorla-
tukat. Ez az írás ehhez kíván hozzájárulni azzal, 
hogy az online szólás- és sajtószabadság egyes jogi és 
normatív kérdéseit vizsgálja meg az ítélet fényében.

Először az eddigi két strasbourgi komment-döntés 
értékelésére vállalkozunk. Amellett fogunk érvelni, 
hogy az MTE-döntés, bár nem írja felül a precedens 
értékű Delfi AS kontra Észtország ítéletet (a további-
akban: Delfi),2 a korábbi szerencsétlen döntés kor-
rekciójaként fogható fel. A döntés bemutatása tehát 
jó alkalmat teremt, hogy az internetes szólásról alko-
tott ellentétes felfogásokra rámutassunk.

Elemzésünk második pontjában visszanyúlunk a 
felhasználói kommentekre vonatkozó legfontosabb 
jogszabályhoz: az Európai Parlament és Tanács 
2000/31/EK irányelvéhez (2000. június 8.) az elekt-
ronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól (a 
továbbiakban: az irányelv). Az 
irányelv szövegéből az következik, 
hogy a felhasználói kommentekért 
az azokat elérhetővé tevő közvetí-
tő honlapok (pl. az Index) csak 
korlátozottan felelnek. Ugyanak-
kor az MTE-ügyben a magyar bí-
róságok e szabály mellőzésével 
hozták meg döntésüket. Megvizsgáljuk, hogy milyen 
érvek szólnak a szöveg szerinti értelmezés mellett, 
illetve az ellen. álláspontunk szerint a kommentek 
jogi sorsára megnyugtató választ az adna, ha egy 
ilyen ügyben eljáró magyar bíróság a luxembourgi 
székhelyű Európai Unió Bíróságához (a továbbiak-
ban: EUB) fordulna előzetes döntéshozatali kérelem-
mel. Konkrét javaslatot is teszünk a kérdések megfo-
galmazására.

Végül kitekintünk az irányelven túlra. Megfigyel-
hető, hogy az online írások és azok kommentjei egy-
re inkább a Facebookra terelődnek, ahol nehezen ér-
telmezhetőek akár az irányelv, akár a magyar törvény 
fogalmai. Írásunk utolsó részében ezt a nehézséget 

mutatjuk be egy nemrég született hazai bírói ítéleten 
keresztül, ahol egy polgármestert többszázezer forin-
tos kártérítésre ítéltek egy harmadik fél által a pol-
gármester Facebook-oldalán hagyott kommentért.

a sTrasbourgI eseTJog

A Delfi és az MTE-ítéletekben az Emberi Jogok Eu-
rópai Egyezménye (továbbiakban: Egyezmény) által 
védett sajtószabadság kérdése a következőképpen ve-
tődött fel: a sajtószabadság aránytalan sérelmét jelen-
ti-e, ha a tartalomszolgáltató sajtótermék, illetve a 
nonprofit szervezet honlapján a felhasználók által 
közzétett jogsértő tartalmakért a honlapok üzemel-
tetőit felelősségre vonják? A két strasbourgi ügy el-
lentétes kimenetellel zárult. Az EJEB csak a magyar 
ügyben állapította meg az Egyezmény 10. cikkének 
megsértését, az észt ügyben nem találta egyezmény-
sértőnek azt, hogy a nemzeti bíróságok kártérítés 
megfizetésére kötelezték a Delfi hírportált egy komp-
társaság vezetőjének becsületét sértő felhasználói 

kommentekért.
Noha az ügyek ellentétes elő-

jellel zárultak, a kommentelt cik-
kek összevethetőek, amennyiben 
hasonló közérdekű témában járul-
tak hozzá a nyilvános vitához: 
mindkét cikk fogyasztók sokasá-
gát hátrányosan érintő üzleti gya-

korlatot kritizált. A Delfi-ügyben a kommentelők azt 
vetették az észt komptársaság szemére, hogy a télen 
befagyott tengeren természetes módon képződött és 
ezért ingyenes autóutat feltörette, így csak a fizetős 
komppal lehetett átkelni a partról a szigetre. A ma-
gyar ügyben érintett cikk pedig egy ingatlanhirde-
téssel foglalkozó honlap megtévesztő díjszabását kri-
tizálta. A felháborodott kommentelők a csalónak és 
kapzsinak tartott cégvezetőknek estek. Az EJEB 
mindkét esetben elfogadta, hogy a kommentek köz-
érdekű vitához járultak hozzá.

A két ellentétes döntés valójában nem áll kibékít-
hetetlen ellentétben.3 A bíróság három ponton kü-
lönböztette meg a két ügyet. Az első szerint a ma-
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gyar ügy egyik honlapja egy nonprofit szervezeté volt, 
és az időben korábbi Delfi-döntés már utalt arra, 
hogy nem profit orientált honlapok esetében indo-
kolt korlátozni a jogi felelősségre vonás lehetőségét. 
Mivel a magyar ügyben érintett 
másik honlap az egyik legnagyobb 
hazai tartalomszolgáltató volt, az 
MTE honlapját önmagában ezen 
érv alapján másként kellett volna 
kezelni, mint az Indexet.

Az MTE-ügy strasbourgi bírái 
azt is kiemelték, hogy a Delfi-
ügyben hat, míg az MTE-ügyben 
csupán két hétig voltak elérhetőek 
a kommentek (igaz, a felszólítások 
nyomán mindkét esetben azonnal 
eltávolították azokat). Ez a distinkció azonban rozo-
ga lábakon áll. Még egy elhúzódó komment-csata 
esetén is atipikus, hogy egy cikk megjelenése utáni 
kommentáradat és az így felfokozott figyelem ne hal-
jon el napokon belül. Ez könnyen belátható az online 
tartalomszolgáltatás sebességére tekintettel, ahol a 
kettő vagy hat hétig elérhető komment-olvasottság 
tekintetében a különbség csekély, mivel az online írá-
sok szavatossága rendkívül rövid. Így viszont kérdé-
ses, hogy a kettő és hat hét közötti vitathatatlan ma-
tematikai különbség milyen jogi relevanciával bír. Az 
MTE indoklása nem tett kísérletet, hogy ezt meg-
magyarázza. 

Az ítélet azonban tartalmaz egy ennél erősebb ér-
vet is az észt és a magyar ügy megkülönböztetésére. 
A strasbourgi bíróság több helyen is kiemelte, hogy 
a gyűlöletbeszéd-tartalmú és erőszakra felhívó 
kommentek csak a Delfi-döntésnek képezték tárgyát 
(MTE § 70). Márpedig az EJEB szerint azok „nyil-
vánvalóan jogellenesnek” minősültek (MTE § 63), 
szemben a magyar ügy kommentjeivel, amelyek leg-
feljebb személyhez fűződő jogokat (jóhírnevet és be-
csületet) sértő hozzászólásokat tartalmaztak. Egyér-
telmű, hogy a strasbourgi gyakorlat értékelésének 
legfontosabb kérdése az, hogy elfogadható-e ez, 
vagyis a gyűlöletbeszéd alapján tett különbségtétel.

A kérdés vizsgálatát érdemes Sajó András és Nona 
Tsotsoria bíráknak a Delfi-döntéshez csatolt külön-
véleményével kezdeni. A magyar és a grúz bíró meg-
győzően mutatott rá a többségi érvelés gyengeségé-
re, amennyiben nem világos, milyen alapon minősí-
tették „egyértelműen jogsértő” gyűlöletbeszédnek, 
illetve erőszakra uszító tartalmúnak a kommenteket 
a Delfi-ügyben. A többségi döntést jegyző bírák az 
ügy húsz kommentjéről sommásan kijelentették, 
hogy azok többsége jogellenes gyűlöletbeszédet vagy 
erőszakra felhívást tartalmaz. Ez azonban több ok-

ból is megkérdőjelezendő. Egyrészt, a kommentek 
fele vulgáris volt ugyan, de jogszerűségükhöz kétség 
nem fért.4 A hozzászólások jellegét jól érzékelteti az 
egyik felhasználó epés hozzászólása: „egy jó ember 

sokáig él, míg egy szar ember egy 
vagy két napot” (Delfi § 18). Más-
részt, az észt ügy alapja egy sze-
mélyhez fűződő kereset volt, 
amely csak a strasbourgi bírák ér-
telmezésében lényegült át gyűlö-
letbeszéddé, illetve erőszakra uszí-
tássá. Ez a felülminősítés annak 
tükrében még furcsább, hogy a 
húsz komment közül mindössze 
egyet lehetett egyértelműen gyű-
löletbeszédnek minősíteni. A gyű-

löletbeszéd fogalma vitatott ugyan, de abban a tekin-
tetben egyetértés mutatkozik, hogy az szükségszerű-
en egy sérülékeny kisebbségi csoportot vesz célba. Ez 
azonban csakis az egyik hozzászólás esetén állt fenn, 
amelynél a komptársaság tulajdonosának vélt kapzsi-
ságára – amely az összes kommentek központi eleme 
volt – tett megjegyzést egy odavetett „burn in your 
own ship, sick Jew” kijelentéssel toldotta meg.5

Az erőszakra uszítás vádja ugyancsak eltúlzottnak 
tűnik. Több komment valóban a tulajdonos halálát 
kívánta durva módon. Ugyanakkor nehéz máshogy 
olvasni ezeket a kommenteket, mint amelyek a fel-
háborodásukat magukból kiíró olvasók dühét tükrö-
zik. Annak megmagyarázására a bíróság kísérletet 
sem tett, hogy a „menj és fulladj vízbe” vagy a „te-
gyétek a sütőbe” és az ezekhez hasonló kommentek 
miért minősülnének erőszakra uszításnak, és miért 
nem egyszerűen a felháborodott komphasználók 
frusztrációjának kifejezéseként értékelhetőek. Az 
erőszakra uszítás bármilyen plauzibilis értelmezésé-
nek számot kell adnia a feltételezett veszély (itt erő-
szak) és az elmondott szavak közti kapcsolatról. Egy 
közelmúltban Nagy-Britanniában történt eset jól 
szemlélteti ezt a dilemmát. A „Twitter-vicc” ügyként 
ismert Chambers kontra DPP6 esetben egy reptéri 
utas, miután a gépét a rossz időjárási körülmények 
miatt törölték, egy viccnek szánt fenyegető tweetet 
posztolt arról, hogy mindjárt felrobbantja a repteret, 
ha nem indítják útjára a gépeket azonnal. A brit bí-
róságok nem értették egyből a viccet, és az alsóbb fo-
kú bíróság elítélte a bosszús utast az erőszakra uszí-
táshoz hasonló tényállásért. A legfelső fok azonban 
felmentő ítéletet hozott, mert a hatóságok a tweet 
élesítése után csak napokkal később észlelték a posz-
tot, és indítottak eljárást. Így viszont nem volt élet-
szerű, hogy bárki is komoly fenyegetésnek vette vol-
na a 133 karakternyi üzenetet.

a vIZsgálT kommenTek 
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A Delfi-ügy bírái az ilyen konkrét veszély kérdé-
sét nem vizsgálták. Volt-e bármi előzménye, valószí-
nűsége, hogy az erőszak a komptársaság tulajdonosa 
ellen fordul? E vizsgálat elmaradása azért is proble-
matikus, mert az ellentétes kimenetellel zárult MTE-
ügy bírái elfogadták, hogy a valóban vulgáris 
kommenteket fogyasztói felháborodás motiválta, és 
azok nem jelentettek valódi veszélyt. A kettős mér-
ce még inkább kifogásolható annak tükrében, hogy 
az MTE-ügy egyik vitatott hozzászólása éppen az 
ingatlanos honlap üzemeltetőjének haláláról érteke-
zett. Összességében, ha leszámítjuk a Delfi-ügy 
egyetlen gyűlöletbeszéd-megjegyzését, akkor a vizs-
gált kommentek valójában a bankárokat vagy a poli-
tikusokat átkozó, halálukat kívánó – mindennapos – 
kommentekkel esnek funkcionálisan egy kategóriá-
ba. Ezeket lehet ízléstelenek minősíteni, de 
jogsértőnek nehezen.

Mindebből nem következik, hogy komment vagy 
kommentfolyam soha ne okozhatna komoly és jogi 
eszközökkel is orvosolandó veszélyt. A verbális ag-
ressziót meghaladó és valóban erőszakra uszító 
kommentek nem eshetnek a jogi szabályozáson kí-
vül. Ilyenre szolgál szomorú példát a Meleg Méltó-
ság Menetét megelőző uszító hadjárat az interneten, 
amely közismerten többször is a menet megtámadá-
sához vezetett.7 2015 őszén a menedékkérők töme-
ges érkezésekor hasonlóan megvalósulhattak ilyen 
uszítások, amelyek ténylegesen erőszak kirobbanásá-
hoz vezethettek.8 Ezek az uszítási esetek azonban tá-
vol állnak a Delfi-ügy kommentjeitől. Az erőszakra 
uszító online kommenteken nem életszerű a bünte-
tőjogban ismert – és sajnos indo-
kolatlanul mellőzött – uszítási 
teszt közvetlen veszélyszintjét el-
várni. Egy ennél alacsonyabb va-
lószínűségű veszélyt elváró, több 
tényezőt figyelembe vevő mérce 
kialakítása lenne a legmegnyugta-
tóbb.9 Ebben azonban a Delfi-ügy 
felületes uszítás-értelmezése nem segít.

Érdemes a strasbourgi gyűlöletbeszéd esetjognál 
maradni egy további érv erejéig. A gyakorlat ismerői 
számára nem okozhat meglepetést, hogy az EJEB a 
gyűlöletbeszédet és az erőszakra felhívást nem tart-
ja az Egyezmény értékeivel összeegyeztethetőnek, 
ezért azokat nem tekinti védett szólásoknak. A gyű-
löletbeszéd tartalomalapú korlátozásának elfogadá-
sát azonban nem követte annak tisztázása, hogy mit 
is tekint a tiltott körbe eső szólásnak a bíróság. Mi-
lyen módon azonosíthatóak az e körbe eső szólások? 
Sajó András és Nona Tsotsoria bírák a Delfi-ügyhöz 
csatolt különvéleményükben hasonló módon azt kri-
tizálták, hogy a bíróság túl kiterjesztően és nem vi-

lágos kritériumok mentén használta a gyűlöletbeszéd 
kategóriáját. A kritika azért is érdekes, mert Sajó 
András tudományos munkásságában évek óta hatá-
rozottan érvel a gyűlöletbeszéd tiltása mellett.10 
Ugyanakkor éppen ő volt az, aki a 2009-es Féret 
kontra Belgium ügyhöz írt különvéleményében kriti-
zálta bírótársait azért, mert különösebb vizsgálat és 
érvelés nélkül fogadták el egy választott politikus 
szólásának gyűlöletbeszéddé minősítését.11 Fontos, 
hogy a nézeteltérés nem a tiltás elfogadása és elveté-
se között húzódik, hanem annak alkalmazási köré-
ben. Ennek tükrében elgondolkoztató, hogy mi lett 
volna a Delfi kimenetele, ha a bíróság egy közérde-
kű vitában elhangzó becsületsértésként kezelte vol-
na a kommenteket, és nem az Egyezménnyel ab ovo 
nem védett szólásként.

A két strasbourgi ítélet közti különbség azonban 
túlmutat a gyűlöletbeszéd kérdésén. A Delfi- és az 
MTE-döntés indoklását az online szólásról alkotott 
eltérő háttérfeltevések tükrében érdemes olvasni. Az 
észt ügyben a bírák sokoldalú, kiegyensúlyozott elvi 
álláspontra törekedtek. Egyrészt elismerték, hogy az 
internet „példa nélküli platformot teremtett a szólás-
szabadság gyakorlásához” (Delfi § 110). Ugyanakkor 
e haszon mellett felhívja a figyelmet a rágalmazó, a 
gyűlölködő és az erőszakra uszító beszédek terjedé-
sének gyorsaságára és mennyiségére. A hasznok és 
veszélyek kettősségének bemutatására két jelenséget 
idéztek: az online szólások anonimitását és azok per-
manens elérhetőségét. Könnyen belátható, hogy ezek 
egyszerre járnak hasznokkal és veszélyekkel. Az 
Egyezmény szintjén ez a kettősség a magánélethez 

(8. cikk) és a véleménynyilvánítás 
szabadságához (10. cikk) való jog 
közti egyensúlyozásban ölt testet. 
A sokoldalúságra való törekvés 
természetesen minden érvelés elő-
nyére vá l ik. Ugyanakkor az 
internet kettősségének értékelése 
a Delfi-döntésben inkább hátrál-

tatta a világos magyarázatot. A kiegyensúlyozás so-
rán a bíróság odáig jutott, hogy az információáram-
lás felgyorsulása és az online szólások állandósága 
azért jelentős körülmény, mert azok „jelentősen sú-
lyosbíthatják a jogszerűtlen szólások hatását, a ha-
gyományos sajtóhoz képest” (Delfi § 147). Tehát a 
több jogsértő beszédből és azok fokozott elérhetősé-
géből az online szólás túlnyomóan negatív normatív 
értékelése következik. Másként szólva az internetet 
és az online szólást elsősorban „a jogsértő tartalmak 
hangszórójaként” kell látni.

Az MTE strasbourgi bíráinak érvei ettől az érté-
keléstől jócskán eltértek. A hasznok és veszélyek 
számbavételét a Delfiével ellentétes megállapítások 

aZ mTe bíráI aZ onlIne 
sZólások köZ egéT,  a Z 
InTerneTeT „a JogsérTõ 
TarTalmak TompíTóJa-
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aZok hangsZóróJakénT.
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követik. Az online szólások prima facie jogellenesek 
lehetnek, de figyelembe kell venni, hogy az interneten 
megszámlálhatatlan hozzászólás jelenik meg szaka-
datlanul. Ez a sebesség pedig, ahelyett, hogy súlyos-
bítaná, inkább tompítja az egyes jogsértő kommentek 
hatását. Az ítélet kulcsbekezdése szerint „a kom men-
tekben használt kifejezések egy közönséges stílushoz 
tartoznak ugyan, azok egyes internetes portálokon 
elterjedt köznapi kommunikációnak számítanak. Ez 
pedig olyan tényező, ami csökkenti az ezen kifejezések-
nek tulajdonítható hatásokat.”12 Az MTE bírái az 
online szólások közegét, az internetet „a jogsértő tar-
talmak tompítójaként” fogták fel, és nem azok hang-
szórójaként. A két döntés közti markáns ellentét nem 
ragad meg e metaforikus szinten. Azok az online 
szólásról alkotott háttérelképzelések lényegi eltérésé-
re mutatnak rá.

Vessük össze egy nagy forgalmú online lap cikkét 
az alatta folyó durva kommentekkel. Jogi értelemben 
mindkét írás kommunikatív tartalomnak, azaz szó-
lásnak minősül. A legjobb érv amellett, hogy min-
den digitális szólást azonosnak kezeljünk, éppen az, 
hogy technikailag ugyanott jelennek meg: a képer-
nyőnkön. Kételyeink lehetnek ugyanakkor afelől, 
hogy egy felelős szerző által írt cikk tartalma és az 
arra reagáló tipikusan anonim, gyakran átgondolat-
lan és spontán kommentek közé egyenlőségjelet le-
het-e tenni. Egy pillanatra érdemes offline-ra válta-
ni a különbség érzékeléséhez. Az internet tele van 
szólással, kis túlzással nem más, mint egy kaotikus 
zajdoboz. Az odavetett kommenteket egyesével jogi 
mérlegre tenni olyan lenne, mintha egy nyüzsgő köz-
téri gyűlésen minden egyes elka-
pott beszédfoszlányt, spontán be-
kiabálást jogi kérdésként kezel-
nénk. Az ilyen off line szólások 
nyilván tele vannak jogsértő tartal-
makkal, de mégsem lenne helyes, 
ha minden egyes megfontolatlan 
spontán jogsértő beszéd orvoslá-
sára jogi eszközöket vetnénk be.  
A helyzet online hasonló: a renge-
teg elérhető online beszéd között 
elvész az egyes jogsértő szólás éle, ezért nem érde-
mes az odavetett alacsony értékű hozzászólásokat jo-
gi eljárás tárgyává tenni. Az egyedüli különbség az, 
hogy az offline világ szava a szó szoros értelmében 
elvész, míg a komment visszakereshető.

Egy potenciális félreértés elkerülésére érdemes itt 
kitérni. Az MTE-döntés online szólást érintő felfo-
gásából nem következik, hogy bárkinek joga lenne a 
moderálás nélküli kommenteléshez. Egy másik írás 
tárgya lehetne, hogy beszélhetünk-e alanyi jogú 
online szólásszabadságról. A komment-ügyek való-

jában az online szólás infrastruktúráját érintik; a be-
szélőről a közvetítő felé tolódik a hangsúly. Ennek 
azonban nem csak obskúrus dogmatikai jelentősége 
van. Az MTE-döntés „zajtompító” érvéből nem ala-
nyi jogú szólás vagy sajtószabadság-követelmény fa-
kad, hanem tolerálási kötelezettség. Nem az egyes 
online beszélőknek a jogsértő szóláshoz való jogáról, 
hanem arról van szó, hogy kell-e tolerálni a felhasz-
nálók által írt, akár prima facie jogsértő tartalmakat 
is megjelenítő sajtóhonlapok közvetítési tevékenysé-
gét. Az alanyi jogú megközelítés helyett a kérdést a 
tolerálási elv tekintetében helyes feltenni. A tolerálá-
si elv alapján nem a prima facie jogsértő tartalmú szó-
lás kommunikálása a kérdés, ezért nem is akad fenn 
– a Delfi-döntés módjára – a jogsértés kérdésénél. Az 
első haszna ennek a megközelítésnek, hogy reálisabb 
mederbe helyezi a vitát, mintha arra az álkérdésre ke-
resnénk a választ, hogy a felhasználóknak van-e jo-
guk jogsértő szóláshoz. A tolerancia követelménye, 
helyesen, a sajtó közvetítéshez való jogát helyezi a 
középpontba. Természetesen a tolerancia elvének 
meghirdetésével a nehéz kérdések még nem oldód-
nak meg egy csapásra. Azonban így átkerül a hang-
súly a kommentek jogsértő jellegének vizsgálatáról a 
sajtó által választott prevenciós eszközökre. Az 
MTE-ítélet, helyesen, ebbe az irányba tett lépésként 
értékelhető, hiszen – összhangban a toleranciaelvvel 
– az értesítési-eltávolítási mechanizmust ajánlja a zaj-
doboz ártalmainak kezelésére (§ 91).13

A Delfi-ügy indoklása tartalmaz mindazonáltal 
egy komoly ellenérvet. A jogellenes beszéd áldozata-
inak tipikusan limitáltak a kapacitásai a jogaikat sér-

tő tartalmak monitorozására 
(§ 158). A közvetítőkkel szembeni 
szigorú felelősségi szabályokra 
azért van szükség, mert a jogsértő 
szólások a károsultak tudta nélkül, 
ugyanakkor az ő sérelmükre tör-
ténnek. Kétségtelen, hogy több 
szólás több monitorozási kapacitást 
kíván a jogsértő tartalmak kiszű-
réséhez. Az érv tehát információs 
kiszolgáltatottságot feltételez, 

melynek orvoslására a legkézenfekvőbb magát a köz-
vetítőt kötelezni. Ugyanakkor gondoljunk bele, hogy 
ez a kiszolgáltatottság az offline sajtó világában sincs 
másként. Ha egy becsületsértő cikk jelenik meg ró-
lunk az ÉS-ben, de mi történetesen nem olvassuk azt, 
és ismerőseink sem riasztanak, akkor pont ugyanaz 
a helyzet áll elő, mint amitől az ellenérv óv. A mo-
nitorozási korlátokból fakadó kiszolgáltatottság 
offline és online hasonló.

* * *

aZ oDaveTeTT kom men Te
keT egyesével JogI mér
legre TennI olyan len ne, 
mInTha egy nyüZs gõ 
köZTérI gyû lé sen mInDen 
egyes elkapoTT besZéD-

FosZlányT, spon Tán bekI-
abálásT  JogI kérDéskénT 

keZelnénk
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Érdemes végül kitérni a Delfi egy másik védhetetlen 
érvére. Az online kommentek tipikusan a tartalom-
szolgáltató honlapján a cikk alatt, a főszövegtől el-
különülten találhatóak; a lapot legörgetve, de ugyan-
azon az oldalon olvashatóak. A Delfi-döntés szerint 
az észt portált azért is lehetett felelősségre vonni ol-
vasói kommentekért, mert a felhasználói kommentek 
„szorosan integrálva voltak” a hírportál által előállí-
tott tartalomba. A döntés szerint a portál nem pasz-
szív és nem pusztán technikai, hanem „aktív közve-
títői szerepet” játszott a jogsértő kommentek terjesz-
tésében (Delfi § 144). Az aktív szerep úgy állt elő a 
Bíróság szerint, hogy (1) a honlap ösztönözte a 
kommenteket; (2) amiből a megnövekedett forgalom-
nak köszönhetően gazdasági haszna származott; rá-
adásul (3) a kommenteket csak maga a honlap távo-
líthatta el, maguk a szerzők posztolás után már nem. 
Ez a háromlépcsős érvelés azonban teljességében 
tarthatatlan.

Nem világos, hogy mi számít 
kommentelésre ösztönzésnek, 
mint ahogy az sem, hogy ettől 
miért lesz a saját és az elkülönül-
ten, a cikk alatt folyó kommentelés 
„integrált”. Az sem érthető, hogy 
miért releváns, hogy a kommentelő 
maga nem vonhatta vissza kom-
ment  jeit. Valószínűsíthetően a bí-
rák azt feltételezték, hogy az ano-
nim kommentelők rosszul sikerült hozzászólásaik 
után vissza kívánnak térni a tett színhelyére és töröl-
ni az azóta megbánt kommentjeiket. Azt gondoljuk, 
hogy ennek az elképzelésnek a realitásához nem 
szükséges megjegyzést fűzni. Feltehető, hogy az ak-
tív szerep és az integráltság érve mögött kimondat-
lanul az a feltételezés áll a bírák részéről, miszerint a 
portál a komment-őrjöngésből húzott hasznot. Ez az 
erkölcsösködő kiállás azonban nem áll összhangban 
az online sajtó üzleti realitásával. Ellentétben a 
strasbourgi bírák feltételezésével, a többek közt gyű-
lölködő (illetve off-topic, spamtartalmú) kommentek 
a hírportáloknak egyáltalán nem állnak érdekében. 
Azok ugyanis elszívják az értelmes kommentelés le-
hetőségét. Ha bármilyen gazdasági hatása van e 
kommenteknek, akkor az éppenséggel negatív. Elég 
utalni arra, hogy a közelmúltban több neves tarta-
lomszolgáltató szüntette be vagy szigorúan korlátoz-
ta a kommentelési lehetőséget itthon is, mert a 
trollkodó és gyűlölködő kommentek tönkretették fó-
rumaikat. Összességében tehát a Delfi-ben jelentős-
nek tartott „integrált szolgáltatási érv” egyik elemé-
ben sem tartható. Pozitív jel, hogy az MTE-döntés 
már mélyen hallgat erről a szerencsétlen érvről, ho-

lott az Index kommentelési szolgáltatása jellegében 
nem tért el az észt hírportálétól.

aZ elekTronIkus 
kereskeDelem JogI 

sZabályoZása

A Delfi-döntés az EUB több korábbi ítéletét is idé-
zi, ám az ott felmerült kérdésben az Európai Unió 
Bírósága nem foglalt még állást. Az idézett ügyek-
ben annyi közös csupán, hogy az elektronikus keres-
kedelmi irányelv szerinti közvetítő szolgáltatói fele-
lősség egyes kérdéseit rendezik, ezért az EUB-
döntések segítséget nyújtanak a kommentekkel 
kapcsolatos jogértelmezés során, de egyértelmű irány-
mutatást nem adnak. 

Az irányelv szabályait átültető elektronikus keres-
kedelmi törvény (az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, vala-
mint az információs társadalom-
mal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény, a továbbiakban 
Ektv.) összhangban van az uniós 
irányelvvel. Annak szerkezete és 
felelősségi rendszere is követi az 
irányelvet, így az irányelv értelme-
zése megfelelő alappal szolgál a 

magyar jogi szabályozás értelmezéséhez is. Az uni-
ós jogalkotó az internetes szolgáltatókat két nagy cso-
portra osztotta: tartalomszolgáltatókra és közvetítő 
szolgáltatókra. Tartalomszolgáltató az, aki maga 
szerkeszt, állít elő tartalmat, míg a közvetítő szolgál-
tató a más által előállított tartalomnak a közönség-
hez való eljuttatásában segít. Így az MTE, az Index, 
a Delfi a saját cikkeit illetően tartalomszolgáltató, a 
kommentek tekintetében pedig – álláspontunk sze-
rint – közvetítő szolgáltatók. A közvetítő szolgálta-
tói csoporton belül az uniós jogalkotó három kategó-
riát különböztet meg: 1) tárhelyszolgáltató; 2) hír-
közlő hálózaton keresztül történő továbbító vagy 
hozzáférés-biztosító; 3) gyorsító tárolást végző.  
A magyar jogalkotó negyedik kategóriaként a kere-
sőszolgáltatókat is közvetítő szolgáltatóként határoz-
za meg. Amellett érvelünk, hogy ez utóbbi csoport-
ba tartoznak a kommentek tekintetében a tartalom-
szolgáltatók, hiszen felületet biztosítanak más 
tartalmának – a kommentelő véleményének – közzé-
tételére.14 Ennek egyértelmű kimondására azonban 
nem került sor: sem a magyar rendes bíróságok, sem 
az Alkotmánybíróság nem alkalmazta az elektroni-
kus kereskedelmi szabályokat, az EUB pedig abban 

ellenTéTben a sTrasbour
gI bírák FelTéTeleZé sé
vel, a [ . . .] gyûlölköDõ 
kom menTek a hírpor-

Táloknak egyálTalán 
nem állnak érDekében. 
aZok ugyanIs elsZívJák 
aZ érTelmes kommenTelés 

leheTõségéT
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a kérdésben, hogy az online hírportál a kommentek 
tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül-e, ed-
dig még nem döntött. 

Az irányelv 14. cikke azt mondja ki, hogy az in-
formációt, így a kommenteket csupán tároló szolgál-
tató esetében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a szolgáltatót ne terhelje felelősség akkor, ha a) 
a szolgáltatónak nincsen tényleges tudomása jogelle-
nes tevékenységről vagy információról, és b) a szol-
gáltató, amint ilyenről tudomást szerzett, haladékta-
lanul eltávolítja azt, feltéve, hogy a szolgáltató nem 
irányítja vagy ellenőrzi azt, aki a jogellenes informá-
ciót közzéteszi. A magyar törvény a tárhelyszolgáltató 
felelősségének kizárása esetére azt írja elő, hogy ak-
kor nem felel, ha nincs tudomása az információval 
kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy 
az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sér-
ti; illetve, amint a fentiekről tudomást szerzett, ha-
ladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, 
vagy megszünteti a hozzáférést.15

Az irányelv értelmezése kapcsán az EUB több íté-
letében is hangsúlyozta, hogy a mentesítés feltételei 
csak akkor állnak fenn, ha a szolgáltató aktívan nem 
működik közre a tartalom közzétételében vagy eléré-
sében, csupán passzívan helyet biztosít a felhaszná-
lói tartalomnak. A strasbourgi bíróság által hivatko-
zott L’Oréal kontra eBay (C-324/09) ügyben16 az EUB 
– a védjegy használati kérdéseken túl – azt vizsgál-
ta, hogy mennyiben alkalmazható az Unió elektro-
nikus kereskedelmi irányelvének mentesítő klauzu-
lája. A pert azért indította a l’Oréal kozmetikai cég, 
mert az eBay kereskedelmi honlapon hamis l’Oréal 
termékeket, valamint nem kereskedelmi forgalomba 
szánt tesztereket és doboz nélküli termékeket árusí-
tottak felhasználók. A kérdés az 
volt, hogy az eBay felelős-e a fel-
használói által elkövetett védjegy-
oltalom megsértése miatt. Ennek 
megállapítására a nemzeti bíróság 
– egyebek mellett – azzal a kér-
déssel fordult az EUB-hoz, hogy 
mikor állapítható meg, hogy egy 
szolgáltatónak tudomása van a 
jogsértésről. A EUB kimondta, 
hogy a nemzeti jog az irányadó ebben a kérdésben, 
de vizsgálni kell, hogy az irányelv mentesítő klauzu-
lái fennállnak-e. Az eBay esetén a bíróság megálla-
pította, hogy a szolgáltatása során nem csak tárolja 
az eladók által feltöltött információt, de az eBay se-
gítséget is nyújt bizonyos szolgáltatások – a termé-
kek eladása – kapcsán, optimalizálás vagy promóció 
révén. Az EUB a l’Oréal kontra eBay ügyben ki-
mondta, hogy a felelősségtől való mentesülés csak ak-
kor lehetséges, ha az az adatok tisztán technikai és 

automatikus kezelésére korlátozódik, valamint ha 
nincs „tényleges tudomása jogellenes tevékenységről 
vagy információról”, vagy ha miután a jogsértésről 
tudomást szerzett, haladéktalanul eltávolítja, vagy el-
érhetetlenné teszi az információt. Az EUB szerint, 
ha a szolgáltatónak bármilyen módon tudomása van 
a jogsértésről, akkor az a felelősség megállapításával 
jár, amennyiben a szolgáltató nem teszi meg a szük-
séges intézkedéseket azért, hogy megakadályozza a 
hozzáférést a jogsértő tartalomhoz. Az EUB azt a 
példát hozta fel, hogy ha valamely online piac üze-
meltetője saját kezdeményezésére indult vizsgálat 
folytán felfedezi, hogy a honlapján jogellenes tevé-
kenység zajlik, vagy jogellenes információ található, 
akkor a helyzet számára megegyező azzal, mint ha 
erről értesítést kapna. Az EUB kimondta, hogy ha a 
közvetítő szolgáltató nem játszott olyan tevőleges 
szerepet, amelynek révén megismerte vagy kezelte a 
tárolt adatokat, akkor nem állapítható meg a felelős-
ség; ha azonban bármilyen promóciót végzett, akkor 
már nem mentesülhet. Mutatis mutandis ezt az érvet 
használta az EJEB is a Delfi-ügyben, amikor az 
online lapot aktív tárhelyszolgáltatóként határozta 
meg. Ha a szolgáltató nem játszik tevőleges szerepet, 
akkor sem feltétlenül mentesül a kártérítési klauzu-
la alól: ha például tudomása volt azokról a tényekről 
vagy körülményekről, amelyek alapján egy gondosan 
eljáró gazdasági szereplőnek fel kellett volna ismer-
nie a tartalom jogszerűtlenségét, és ezek ismeretében 
nem cselekedett haladéktalanul. 

* * *

A l’Oréal kontra eBay ügy azonban csak részben 
analóg a Delfi- vagy az MTE-üggyel, hiszen ott ki-

zárólag védjegyhasználatról és üz-
leti érdekről volt szó. Strasbourg 
tehát annak ellenére vont párhu-
zamot, hogy a sajtószabadság és a 
becsület megsértésének kérdése fel 
sem merült az eBay-jel kapcsolat-
ban. Az EUB-döntés alapján fel-
tételezhetjük, hogy ha egy MTE- 
vagy Delfi-ügyhöz hasonló eset-
ben erős szólásszabadság érdek 

jelenne meg, az jelentősen nyomna a latban az Unió 
bírósága előtt. Még inkább az online tartalomszol-
gáltatók felelősségének korlátozhatóságára enged kö-
vetkeztetni, hogy az eBay keresőszolgáltató is, ezért 
természetéből adódóan aktívan segíti a felhasználó-
kat az információhoz való hozzáféréshez, ez esetben 
jogellenes információhoz való hozzáférésben. Ezzel 
szemben az MTE, az Index vagy a Delfi portál a 
kommentek szempontjából tárhelyszolgáltató, amely 
passzív módon biztosít lehetőséget más tartalmának 

aZ, hogy leheTõség van a 
kommenTelésre egy hon-

lapon, és erre köZveT-
lenül eZ érInTeTT cIkk 
alaTT kerül sor, még nem 
TesZI a honlapoT ak-

Tív köZremûköDõvé a 
kommenTek TekInTeTében
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megjelenítésében. Ennek ellenére a strasbourgi bíró-
ság már amiatt is megállapította a Delfi-ügyben az 
aktív közreműködést, hogy a honlapon kommen te-
lésre bátorítottak, és a cikkek alatt közvetlenül elér-
hetőek voltak a hozzászólások. álláspontunk szerint 
ez utóbbi megállapítás és a l’Oréal kontra eBay ügy-
gyel vont párhuzam téves: az, hogy lehetőség van a 
kommentelésre egy honlapon, és erre közvetlenül ez 
érintett cikk alatt kerül sor, még 
nem teszi a honlapot aktív közre-
működővé a kommentek tekinte-
tében – ilyesmit az EUB sem álla-
pított meg.

A fent idézett magyar törvény 
és az uniós irányelv, valamint az 
EUB jogértelmezése alapján állás-
pontunk szerint az MTE, az In-
dex és a Delfi portál is tárhely szol-
gáltató, amely kommentelési lehetőséget biztosít. Mi-
vel sem nem promotálták a hozzászólásokat, sem 
aktívan nem működtek közre azok elérésében, ezért 
nem nevezhetőek aktív szolgáltatónak. Ebből az kö-
vetkezik, hogy sem az MTE, sem az Index nem fe-
lel a felhasználói által közzétett kommentekért egé-
szen addig, amíg tudomására nem jut a jogsértés: ti-
pikusan valaki felhívja a figyelmét arra, hogy egy 
komment becsületsértő, rágalmazó állítást tartalmaz. 
Amennyiben erről a szolgáltató tudomást szerez, úgy 
kizárólag akkor mentesül a felelősség alól, ha hala-
déktalanul eltávolítja a kommentet.17 A szabályozás 
és a véleménynyilvánítás határait meghúzó bírói gya-
korlat is arra ösztönzi a szolgáltatókat, hogy ha fel-
merül a jogsértés gyanúja, haladéktalanul töröljék a 
kommenteket. Már csak azért is, mert a feltételezett 
jogsértés miatt a sértett felek általában a tár hely szol-
gáltató ellen indítanak polgári eljárást; egyrészt azért, 
mert tőlük várhatóan nagyobb sérelemdíjra lehet szá-
mítani, akár peren kívüli megállapodással; másrészt 
pedig azért, mert a kommentelőket sokszor lehetet-
len megtalálni. 

aZ mTe és aZ InDeX ügyének 
haZaI ForDulaTaI  

és a magyar sZabályoZás

Az MTE-ügyben minden egyes szakban eljáró ha-
zai bíróság arra jutott, hogy a kommentekre nem ter-
jed ki az Ektv. hatálya, ezért nem alkalmazták a tör-
vény felelősséget kizáró klauzuláját. Az első fokon el-
járó bíróság azért nem alkalmazta az Ektv-t, mert a 
kommenteket olvasói levélnek minősítette, és a szer-
kesztett tartalom részeként kezelte. A másodfokú bí-
róság ugyan érdemben vizsgálta, hogy az Ektv. ha-

tálya alá tartoznak-e a vitatott kommentek, azonban 
arra a megállapításra jutott, hogy azok magánjellegű 
közlések, ezért nem tartoznak az Ektv. hatálya alá. 
A bíróság úgy ítélte meg, hogy az Ektv. és az irány-
elv hatálya nem terjed ki „az olyan közlésekre, amelyet 
gazdasági vagy szakmai tevékenység vagy közfeladata 
körén kívül eső célból eljáró személy tesz információs tár-
sadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével, ide-

értve az ilyen módon tett szerződési 
nyilatkozatokat is”.18 A másodfokon 
eljáró bíróság ugyan megállapítot-
ta, hogy a hozzászólások nem mi-
nősülnek olvasói levélnek, de ma-
gánjellegű hozzászólásokként ér-
telmezte azokat, ezért a bíróság 
újfent nem tartotta az Ektv. hatá-
lya alá tartozónak a hozzászóláso-
kat. Ezzel összhangban a bíróság 

kimondta, hogy ha egy internetes oldal ellenőrzés 
nélkül biztosít lehetőséget hozzászólások elhelyezé-
sére, akkor annak számolnia kell azzal, hogy „azok 
között jogsértő közlés is szerepel”. 

A Kúria ítélete19 helybenhagyta a másodfokú dön-
tést, egyetértett a másodfokú bírósággal abban, hogy 
mivel az MTE és az Index „az általuk üzemeltett hon-
lapon lehetőséget biztosítottak blogbejegyzések [sic!] meg-
tételére, az ily módon megjelentetett tartalom tekintetében 
nem vonatkoztatható rájuk az Ektv. 2. § lc) pontja által 
meghatározott tárhelyszolgáltató korlátozott felelőssége”.  
A kom mentek a Kúria szerint is magánjellegű meg-
nyilvánulások voltak, ezért az Ektv. 1. § (4) bekezdése 
értelmében nem tartoznak a törvény tárgyi hatálya 
alá, így az MTE és az Index sem mentesülhetett a fe-
lelősség alól az Ektv. közvetítő szolgáltatóra vonatko-
zó előírásai alapján. A Kúria egyetértett azzal is, hogy 
az internetes oldalon kommentelést lehetővé tevő szol-
gáltatónak számolnia kell a jogsértő közlés következ-
ményeivel, ha előzetes moderálás nélkül teszi azokat 
közzé.20 Az MTE-ügyben az alkotmányjogi panasz-
ról hozott határozatában21 az Alkotmánybíróság sze-
rint a kommentek „nem lehetnek magánjellegű megnyil-
vánulások; ha azok lennének, nem állhatnának a véle-
ménynyilvánítás szabadságának védelme alatt”. Az 
Alkotmánybíróság szerint az MTE-ügy kommentjei 
nem tekinthetők magánközléseknek. álláspontunk 
szerint helyesen állapította meg az Alkotmánybíróság, 
hogy a komment valóban magánvélemény, „de ettől még 
a nyilvánosságnak szánt közlés”. Az Alkotmánybíróság 
azonban tévedett akkor, amikor arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy az Ektv. hatálya nem terjed ki ezekre 
a kommentekre arra hivatkozva, hogy az Ektv. 1. § (4) 
bekezdése „pl. az interneten kötött szerződésekkel kapcsola-
tos jognyilatkozatok”-ra vonatkozik, amelyek nem áll-
nak a véleményszabadság védelme alatt. 

a sZabályoZás és a véle-
ménynyIlváníTás haTá-

raIT meghúZó bíróI gya-

korlaT Is arra ösZTönZI a 
sZolgálTaTókaT, hogy ha 
Felmerül a JogsérTés gya-

núJa, halaDékTalanul 
TörölJék a kommenTekeT
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A magyar bíróságok az Ektv. helyett az általános 
Ptk. szabályokat alkalmazták az MTE-ügyben, emi-
att a harmadik fél által közzétett kommentek úgy mi-
nősültek, mintha azt a tartalomszolgáltató tette vol-
na közzé. Ezzel a hazai bíróságok a szólásszabadság 
amúgy sem tág kereteit még szűkebbre szabták: a fel-
használói tartalomért való objektív felelősségi rend-
szert alakítottak ki. A strasbourgi MTE-ítélet és a 
l’Oréal kontra eBay ítélet azonban egyértelművé te-
szik, hogy a felelősségi szint megállapítása komo-
lyabb vizsgálatot követel, mint amilyet a hazai bíró-
ságok végeztek az ügyben. Az EUB gyakorlatából22 
következik, hogy a tartalomszolgáltatásra vonatko-
zik az elektronikus kereskedelmi irányelv, azzal kap-
csolatban azonban még nincs uniós ítélet, hogy ez a 
cikkekhez fűzött kommentekre is vonatkozik-e. Ép-
pen ezért nem lehet megmondani, hogy egy komment 
miatti felelősségkizárást megalapozottnak tartana-e 
az EUB. A döntésekből szerintünk úgy tűnik, hogy 
az előzetes moderálást előíró, akár emberi erőforrást 
igénylő, akár szoftveres megoldást alkalmazó szűrő-
rendszert nem tartaná az EUB arányos tehernek egy 
közvetítő szolgáltató számára.23 ám az, hogy az 
EUB milyen feltételek mellett tartja korlátozhatónak 
a közvetítő szolgáltatói felelőssé-
get, megjósolhatatlan. 

Ahhoz, hogy a fenti kérdések-
re választ kapjunk, célszerű lenne 
a jövőben az EUB elé terjeszteni 
egy, az MTE-hez hasonló kom-
ment-ügyet. Mivel a kommen-
tekért való felelősség kérdése igen 
gyakran felmerül a hazai bírósá-
gok előtt, ezért a magyar bíróságok bármikor előzetes 
döntéshozatali eljárás keretében az EUB-hoz fordul-
hatnak, amivel tisztázhatnák ezt a kérdést. Ezért azt 
javasoljuk, hogy a következő komment-ügyben eljáró 
magyar bíróság, forduljon előzetes döntéshozatali el-
járás keretében az EUB-hoz – az adott ügy sajátossá-
gainak figyelembevételével – az alábbi kérdéssel:

A 2000. június 8-án elfogadott 2000/31/EK 
Elektronikus Kereskedelemről szóló Irányelv 14. cik-
ke szempontjából az alábbi szolgáltatások melyike te-
kinthető „tárhelyszolgáltatásnak”?

a) Az olyan, szabadon hozzáférhető online újság, 
amely esetében a szolgáltató lehetőséget biztosít a fel-
használók számára, hogy megjegyzéseket (kommen-
te ket) fűzzenek egy adott tartalomhoz úgy, hogy elő-
zetesen a megjegyzéseket nem ellenőrzi az újság szer-
kesztője;

b) az olyan, szabadon hozzáférhető oldal, amely 
lehetőséget biztosít blogok vagy más online tartal-
mak közzétételére;

c) az olyan közösségi oldalak, ahol a felhasználó 
saját oldalt hoz létre, és az ott közzétett tartalomhoz 
bárki megjegyzést fűzhet saját profilja alatt. 

kommenTek a Facebookon

Az utolsó pontban megfogalmazott kérdés némileg 
eltér a fent tárgyalt MTE- és Delfi-ügytől, hiszen a 
közösségi oldalakon felmerülő kommentekkel kap-
csolatos jogviták értelmezéséhez kér iránymutatást. 
A magyar bíróság nemrég első fokon megállapította 
egy szélsőjobboldali polgármester felelősségét a saját 
közszereplői Facebook-oldalán a saját posztja és egy 
szimpatizánsa kommentje miatt.24 Történt, hogy a 
polgármester egy kritikus és korábban vele sajtójogi 
vitában álló újságírót „szennycsatorna-töltelék”-nek ne-
vezett a Facebook-oldalán, ehhez pedig egyik köve-
tője a következő a kommentet fűzte: „Először talán 
az újságírót lelőni, ha lehetne”. A komment és a minő-
sítés miatt az érintett újságíró indított pert a polgár-
mesterrel szemben. Ezt első fokon meg is nyerte. Ki-
emelendő, hogy nincs nyoma annak, hogy az alperes 
polgármester a kereset kézhezvétele vagy egyéb kom-

munikáció után eltávolította vol-
na a kommenteket (az MTE és az 
Index eljárásával szemben). A jog-
sértés megállapítása és a komment 
törlése mellett 350 000 forint sé-
relemdíjat is kiszabott a bíróság. 
Az ítélet kimondta, hogy míg „az 
idióta, szarházi, rohadék rágalma-
zó” a véleménynyilvánítás határa-

in belül van, addig a „szennycsatorna-töltelék” és az 
„újságírót lelőni, ha lehetne” kifejezések indokolatlanul 
bántóak, sértőek, megalázóak. Az ügy számunkra 
releváns kérdése az, hogy felelősséggel tartozik-e va-
laki azért, ha saját Facebook-oldalán egy másik fel-
használó jogellenes kommentet tesz közzé. 

A perben a felperes újságíró azzal érvelt, hogy a 
Facebook-oldalért az alperes felelősséggel tartozik,  
a hozzászólásokat törölheti, ezáltal szerkesztője a 
Facebook-oldalának, és így felelős a kommentekért is. 
Ez az érvelés összecseng az MTE-ügyben hozott ha-
zai ítéletek indokolásával. Az alperesi védekezés az 
volt, hogy a polgármester a Facebook-oldal tekinteté-
ben nem tartalomszolgáltató, ezért nem vonatkozik 
rá az Ektv., valamint hivatkozott arra, hogy az MTE-
ügyben hozott határozatában az Alkotmánybíróság 
kimondta, hogy a határozat megállapításai nem vo-
natkoznak a közösségi oldalakra és blogokra. 

Az eljáró szegedi bíróság ítéletében kimondta, hogy 
a blogok és a közösségi oldalak valóban közelebb áll-

a haZaI bíróságok a sZó-

lássZabaDság amúgy sem 
Tág kereTeIT még sZûkebbre 
sZabTák: a FelhasZnálóI 
TarTalomérT való obJek-
Tív FelelõsségI renDsZerT 

alakíToTTak kI
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nak a magánközlésekhez, mert zárt számú felhaszná-
lóhoz jutnak el – csak azokhoz, akiknek az oldal ke-
zelője engedélyezi. Ugyanakkor a közszereplők 
Facebook-oldalai ehhez képest kivételek. Az ügyben a 
bíróság első fokon kimondta: „Mindebből az követke-
zik, miután az alperes kifejezetten és általa is kinyilvání-
tottan közszereplőként működteti a Facebook profilját (ol-
dalát), ezért az ott megjelent kommentekre irányadóak a 
19/2014. (V. 30.) AB határozatban az internetes tarta-
lomszolgáltatókkal kapcsolatban kifejtett felelősségi szabá-
lyok, azaz az alperes bejegyzéseihez fűzött kommentek 
vonatkozásában nem mentheti ki felelősségét arra hivat-
kozva, hogy azok a közlések nem tőle származnak.”

Ehhez képest a 19/2014 (V. 30.) AB határozat csu-
pán annyit mondott ki, hogy „jelentős különbség van 
az internetes oldal üzemeltetője által szerkesztett, és ek-
ként tartalmi egységet alkotó (tartalom)szolgáltatás és az 
úgynevezett Web 2.0, vagyis a közösségi oldalak és a 
tisztán véleményoldalak között (például Facebook, 
blogszféra stb.). […] A blogok és közösségi oldalak viszont 
közelebb állnak a VI. cikkben védett magánközlésekhez, 
mert az ezekben foglalt közlésekhez csak a közlő személy 
által meghatározott (zárt számú) felhasználó jut hozzá 
(ismerősök), akiknek ő megengedi. (A közszereplők, in-
tézmények Facebook-oldalai ehhez képest kivételek.) Az 
ilyen oldalakra az előbb kifejtettek nem érvényesek, mert 
működésük elvei és gyakorlata az elemzett tartalomszol-
gáltatástól alapjaiban különbözik, így róluk e határozat-
ban az Alkotmánybíróság nem fog-
lalt állást.”25 Az AB tehát nem ki-
zárta a felelősség korlátozása alól 
a Facebook-oldalakat, hanem egy-
szerűen nem foglalt állást ezekkel 
kapcsolatban. Ezzel szemben a 
szegedi bíróság a közszereplők 
Facebook-oldalát a tartalomszol-
gáltatókéval hozza egy platform-
ra. Maga az AB-határozat arra ju-
tott, hogy az általuk működtetett 
oldalon való kommentért a felelősség korlátozásának 
lehetősége nem áll fenn, a vitatott komment eltávo-
lítása nem alapozza meg a mentesülést a polgári jo-
gi felelősség alól. Ebből pedig egyenesen következik, 
hogy egy közszereplő politikus is felel a Facebook-
oldalán közzétett kommentért, és a felelősségét az el-
távolítással sem korlátozhatja. Ez nyilvánvalóan ab-
szurd. Bárki, aki le akar járatni valakit, több száz-
ezer forintos sérelemdíj megfizetését eszközölheti ki 
egy egyszerű kommenttel.

A polgármesterrel kapcsolatban először azt érde-
mes átgondolnunk, hogy egy személyes oldal fenn-
tartója minősülhet-e bármilyen szolgáltatónak az 
Ektv. értelmében. Vagyis például mi, akiknek van 
Facebook-profilunk, milyen felelősséggel tartozunk 

azért, ha valaki a falunkra szülinapi jókívánság he-
lyett egy közös barátunkat jogsértően rágalmazó be-
jegyzést tesz közzé? Ehhez képest másképp kell-e 
megítélni egy politikus Facebook-oldalát? Egyik ol-
dalról a Facebook nem véletlenül biztosít lehetőséget 
arra, hogy a saját falunkról bármit eltávolítsunk, be-
leértve az általunk posztolt hírek alatti kommenteket 
is. Mivel a Facebook-oldal fenntartójának kontrollja 
van a tartalom felett, ezért közvetítő szolgáltatónak 
minősülhet. Ebből pedig az következik, hogy ha tu-
domására jut, hogy valaki jogsértő megjegyzést tett 
közzé akár az oldalán, akár a bejegyzése alatt, akkor 
a felelőssége kizárása érdekében el kell távolítania azt. 
Ez az érv felel meg a Ektv. logikájának. 

A másik oldalról azonban önmagában a kontroll 
lehetősége nem tesz senkit tárhelyszolgáltatóvá, hi-
szen a tárhelyet a Facebook biztosítja. A jelenlegi jog-
szabályok nem is a kontroll lehetőségét, hanem a 
szolgáltatást vették alapul a felelősségi szabályok ki-
alakítása során. Ennek jelentősége az, hogy a polgár-
mester hiába nem távolította volna el a felhasználói 
hozzászólást a profiljáról (amit egy közvetítő szolgál-
tató jogsértő tartalom esetén köteles megtenni a fe-
lelőssége kizárása érdekében), az eltávolítás kérdése 
érdektelenné válik, hiszen a szegedi ügy alperese nem 
is minősülne közvetítő szolgáltatónak. 

Ha azonban az oldal fenntartója nem minősül 
szolgáltatónak, akkor a jogi felelőssége is tisztázat-

lan. átgondolandó, hogy az inter-
netes felelősségi kérdések alapve-
tése helyes-e. A felelősségre, illet-
ve annak korlátozására vonatkozó 
szabályok abból indultak ki az ez-
redforduló táján, hogy a felhasz-
nálót – az anonim kommunikáci-
ós lehetőségek miatt – nem lehet 
megtalálni. Ezért kellett valaki, 
aki helyt áll ezekért a jogsértő tar-
talmakért, ez pedig az elérhető és 

azonosító szolgáltató. A kérdés, hogy a kommuniká-
ciós formák megváltozását tekintve, az elmúlt évek-
ben kialakult kommentelési és posztolási szokások 
közepette továbbra is tartható-e az Ektv. felelősségi 
rendszere. 

* * *

álláspontunk szerint annak a kérdésnek az eldönté-
séhez, hogy valakinek fennállhat-e a felelőssége egy 
közösségi oldalon más hozzászólása miatt, három 
kérdést kell tisztázni.

Az első kérdés az volt, hogy az elektronikus ke-
reskedelmi törvény rendszerébe beleilleszthető-e a 
„Facebook-oldal”. A 2000-ben kialakított közvetítő 
és tartalomszolgáltatói rendszer abból indult ki, hogy 
ha valaki tartalmat tárol, vagy más módon hozzáfér-

aZ abhaTároZaTból kö
veTkeZIk, hogy egy köZ
sZe replõ polITIkus Is Felel 
a FacebookolDalán köZ-
ZéTeTT kommenTérT, és a 
FelelõsségéT aZ elTávo
líTással sem korláToZ-
haTJa. eZ nyIlvánvalóan 

absZurD
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hetővé tesz, akkor felelőssége keletkezik azért, hogy 
ha jogsértő – elsősorban szerzői jogot sértő – tarta-
lom elérésében működik közre. Ennek egyszerű oka 
volt: 16 évvel ezelőtt a tárhelyszolgáltatónak volt 
technikailag lehetősége a jogsértő tartalom eltávolí-
tásra. A hozzáférés megszüntetése lehetett volna a 
másik megoldás, az internetszolgáltatókon keresztül, 
de az már a cenzúra határát súrol-
ta volna, ezért az amerikai rend-
szert átvevő európai szabályozás is 
az értesítés-eltávolítás rendszerét 
alakította ki. 2016-ra a helyzet je-
lentősen megváltozott. A polgár-
mester hivatalos oldala esetében a 
tárhelyszolgáltató a Facebook, hi-
szen a Facebook az, amely az 
Ektv. definíciójának megfelelően 
az igénybe vevő által biztosított 
információt tárolja (tárhely szol-
gáltatás). Ezzel szemben a polgár-
mester saját bejegyzéseit tekintve 
tartalomszolgáltató (és a Ptk. szerint felel), de az 
azokhoz fűzött kommentek vonatkozásában nem ér-
telmezhető a tevékenysége.

Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, a polgármes-
ter felelős-e a kommentért, a második vizsgálandó 
kérdés, hogy a Facebookon kinek milyen ráhatása van 
egyes kommentek megjelenésére. A polgármester 
technikailag képes arra, hogy eltávolítson egy jogsér-
tő kommentet; sőt, a Facebooktól értesítést is kap, ha 
új komment érkezik a bejegyzéséhez. Erre a fajta 
szolgáltatótípusra nem alkotott definíciót a jogalko-
tó sem az irányelvben, sem az Ektv.-ben. Mivel azon-
ban az oldalt fenntartó polgármester képes arra, hogy 
eltávolítsa a jogsértő tartalmat, ezért kvázi közvetítő 
szolgáltatói szerepe lehet.

Végül azt kell megvizsgálnunk, hogy amennyiben 
a polgármester felelősséggel tartozik a Facebook-
oldalán közzétett kommentért, akkor vajon felelős-e 
a Facebook a szolgáltatása igénybevételével közzétett 
bármely tartalomért? Az analógia egyáltalán nem 
légből kapott. Ha az Indexet felelőssé tesszük a 
blogszolgáltató felületén vagy a kommentekben köz-
zétett tartalmakért, abból következhetne a Facebook 
felelőssége is az ott közzétett tartalmakért. Ennek 
abszurditását nem kell hosszasan magyarázni. Arra 
viszont felhívja a figyelmet, hogy az elektronikus ke-
reskedelmi irányelv és az azt átültető törvény tizen-
hat évvel ezelőtt megalkotott szabályaihoz képest az 
internetes szolgáltatások és az egyéni véleménynyil-
vánítási lehetőségek megváltoztak, ezért a felelőssé-
gi szabályokat is újra kell gondolni. A technikai le-
hetőség biztosítása már nem elég közvetlen kapcso-
lat ahhoz, hogy a felelősségi szabályokat rendezzük. 

A kommentelés pusztán technikai lehetőségének biz-
tosítása ma már sokkal inkább hasonlít a hírközlési 
szolgáltató szerepéhez, amelynek felelősségét senki 
sem veti fel. A UPC-t ma már abszurd lenne felelős-
ségre vonni egy, a szolgáltatása igénybevételével köz-
zétett jogsértő tartalom miatt. A közösségi oldalak 
és a felhasználói tartalom közzétételét lehetővé tevő 

szolgáltatások esetén a technikai 
eltávolítás követelménye elvárha-
tó a szolgáltatótól, de sem a pol-
gári jogi, sem a büntetőjogi fele-
lősség megállapításához nem ele-
gendő az az érv, hogy a jogaiban 
sértett fél nem képes megtalálni 
az anonim kommentelőt.26 Ez az 
érv ugyanis megegyezne azzal, ha 
a zöldségest tennénk felelőssé a le-
csópaprikán összevesző vásárlók 
egymást becsmérlő vitája miatt.

A felelősségi rendszer átgondo-
lása során óva intünk attól, hogy 

újra abba a hibába essünk, hogy üzleti célú, szerzői 
jogi jogsértéseket veszünk alapul a szabályozás kiala-
kításánál, és ezt az eljárást tágítjuk a vélemények üt-
köztetése során felmerülő jogsértések kezelésére. Itt 
az ideje, hogy elfogadjuk: a kommentek színvonalán 
nem jogi eszközökkel kell változtatni.
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