
A sajtó továbbra is kitakarja a rendőrök arcát 

Az Alkotmánybíróság egy korszakot zárt le, amikor az Eötvös Károly Intézet (EKINT) által írt beadvány 

nyomán úgy döntött, hogy a szolgálatot teljesítő rendőrök arcát – ritka kivételtől eltekintve – nem 

kell kitakarnia az eseményekről tudósító sajtónak. A döntés ugyan tartalmaz megszorításokat, de a 

határozat abban egyértelmű, hogy a tüntetést biztosító rendőrök arcát is megmutató képeket 

(nagyon szűk kivételeket nem számítva) a sajtó szabadon nyilvánosságra hozhatja. 

Az Alkotmánybíróság döntése több mint egy hónapja született meg, az elmúlt 15 napban pedig 

három nagyobb tüntetés is volt. Az ezekről szóló sajtótudósításokat elemeztük, és arra jutottunk, 

hogy a négy leglátogatottabb internetes portál (Index, Origo, Hír24, Hvg) mindegyike részben vagy 

teljesen kitakarta a tüntetéseken szolgálatot teljesítő rendőrök arcát. A tévéhíradók között találtunk 

olyat, amelyben kitakarták a rendőrök arcát, de olyat is, ahol nem. A korábban megszokott 

öncenzúra, úgy tűnik, továbbél. 

A nem egységes gyakorlat oka lehet, hogy az Alkotmánybíróság döntése nem volt kellően 

egyértelmű, továbbá a minden bíróságra kötelező korábbi kúriai jogegységi határozat 

alkalmazhatóságát (amely a rendőrök beleegyezés nélküli fényképezését tiltotta) csak részben 

függeszttette fel a bíróság. A Kúria nem vonta le az alkotmánybírósági döntés minden 

következményét, ezzel nem segíti az egységes joggyakorlat kialakulását és a sajtószabadság 

maradéktalan érvényesülését. 

Az elemzés megállapításai: az öncenzúra továbbél 

Annak ellenére, hogy a 28/2014. (IX. 29.) számú határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, 

hogy a tüntetéseken szolgálatot teljesítő rendőrökről készült képek szabadon nyilvánosságra 

hozhatók a sajtóban, sem az online, sem a televíziós sajtó nem vette még át ezt a gyakorlatot, úgy 

tűnik: a korábban megszokott öncenzúra tovább él.  

Az elmúlt tizenöt nap három nagy tüntetéséről (október 26., 28. és november 9.) készült képek és 

videó felvételek vegyes képet mutatnak: sokszor egy sajtóterméken belül sem alakult ki egységes 

gyakorlat a rendőrök kitakarására vonatkozóan, illetve az is előfordult, hogy egy cikken belül az egyik 

képen/videón ki volt takarva a rendőr arca, egy másikon pedig nem. Jellemző volt annak a 

gyakorlatnak a továbbélése is, hogy a fényképek, videók elkészítésekor a fotós és az operatőr eleve 

úgy komponálja meg a képet, hogy azon rendőrök ne szerepeljenek felismerhető módon. (Csak a 

rendőr lábát, felsőtestét – de arcát nem – mutató képek, távoli, sötét, zajos, elmosódott képek 

mutatása, vagy csak a tüntető tömeg rögzítése.) 

Az Origo és a Hvg a vizsgált három tüntetésről szóló összes tudósításban szereplő minden rendőr 

arcát kitakarta, a Hír24 a képek 44 százalékán mutatta meg a rendőrök arcát, míg az Index esetében 

ugyanez az arány 46 százalék. Ez azt jelenti, hogy még a legjobban teljesítő portál is a képek és videók 

több mint felén kitakarja a rendőrök arcát, noha erre nem köteles. A nem egyértelmű joggyakorlat 

leglátványosabb példája, hogy két olyan esetet is találtunk, amikor egy cikken belül fordult elő 

rendőrről készült kitakart és ki nem takart felvétel: az Index.hu cikke itt, a Hír24 cikke itt érhető el. 

A jelentős országos tévécsatornák esetében vegyes a kép, mert gyakori, hogy a videó felvételeket úgy 

komponálják meg, hogy azokon ne is szerepeljenek rendőrök. Az RTL Klub és az ATV a tüntetésekről 

szóló egy-egy bejátszásában tűntek fel rendőrök, az ő arcukat kitakarták. A TV2 és a HírTV szintén 

egy-egy bejátszásban mutatott rendőröket, az ő arcukat azonban nem takarta ki. A közmédia M1-es 

csatornája nem mutatott tüntetést biztosító rendőröket a tüntetésekről szóló tudósításaiban. (A 

rendelkezésre álló kevés adat miatt erről részletes elemzést nem lehet végezni.) 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/0E56D3CAD2A42323C1257B91001BAA15?OpenDocument
http://index.hu/belfold/2014/10/28/internetado_-_masodik_figyelmeztetes/?p=3
http://www.hir24.hu/belfold/2014/10/27/monitorlazadas-a-fidesz-szekhazanal-fotok-video/


A jogi háttér: az Alkotmánybíróság és a Kúria álláspontja 

Az Index hírportál egy 2011-es tüntetésről szóló tudósításában két olyan képet is közölt, amelyeken a 

tüntetést biztosító rendőrök felismerhetők voltak. A rendőrök személyiségi jogaik megsértése miatt 

pert indítottak a hírportál ellen, a bíróság pedig nekik adott igazat. A portál az EKINT segítségével az 

Alkotmánybírósághoz fordult, amely 28/2014. (IX. 29.) AB határozatával megsemmisítette a Fővárosi 

Ítélőtábla ítéletét. 

Az alkotmánybírósági döntés indokolása általános érvénnyel is rögzítette a sajtószabadság számára 

kedvező megállapításait, amelyekre így a bíróságok más hasonló perekben is hivatkozhatnának. 

Ugyanakkor úgy tűnik: az AB határozatának más elemei és a Kúria AB-döntést követő magatartása 

nem segíti az ennek megfelelő egységes joggyakorlat kialakulását. A sajtó előzetes öncenzúrája 

továbbra is működik. 

Az Alkotmánybíróság határozata több kikötést, megszorítást tartalmaz, ami veszélyes kiskaput 

nyithat az általános fényképkészítési és nyilvánosságra hozatali engedélyt helytelenül szűkítő 

jogértelmezésnek. Ez a bizonytalanság hozzájárulhat a sajtó óvatoskodásához. Az Alkotmánybíróság 

döntése szerint a rendőrökről csak akkor szabad felvételt készíteni, ha az nem sérti a rendőr emberi 

méltóságát (például a szolgálatteljesítés közben megsérült rendőr szenvedésének bemutatása nem 

felel meg ennek a követelménynek), a „tájékoztatás nem visszaélés a sajtószabadság gyakorlásával”, 

„a nyilvánosságra hozatal nem öncélú”, illetve „a felvétel nem haladja meg az esemény hű 

illusztrálásához tartozó tartalmat”. Ezen felül a testület külön, szigorúbb szabályokat állapított meg az 

olyan felvételekre vonatkozóan is, amelyeken kizárólag egyetlen személy, a rendőr szerepel. Mindezt 

bővebben is elemeztük a döntés megszületése után. 

A Kúria 1/2012.BKMPJE jogegységi határozatában minden bíróságra kötelező erővel mondta ki, hogy 

a rendőr arcképmásának sajtóban való közzétételéhez a rendőr beleegyezése szükséges. Az 

Alkotmánybíróság eljárása formálisan nem érintette ezt a jogegységi határozatot, mert a testület elé 

vitt konkrét ügyben nem alkalmazták. Az Alkotmánybíróság így nem is semmisíthette meg a Kúria 

korábbi döntését. 

Ennek következtében egyszerre van hatályban a két legmagasabb bírói fórumtól származó, ellentétes 

tartalmú döntés. 

A Kúria október 9-i közleménye szerint a jogegységi határozat alkalmazását felfüggesztették, de csak 

az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépését követően, azaz 2014. március 15-e után készült és közölt 

képekre vonatkozóan. A korábbi ügyekben (a március 15. előtt készült és közölt képek miatt indult 

perekben) viszont, mindaddig amíg a Kúria el nem végzi a felülvizsgálatát, továbbra is kötelezi a 

bíróságokat a rendőrökről készült képek nyilvánosságra hozatalát tiltó jogegységi határozat. 

Az EKINT álláspontja szerint figyelembe kellett volna venni, hogy az Alkotmánybíróság nem az új Ptk. 

hatályba lépése miatt, hanem alapvető alkotmányos elvek és jogok alapján döntött úgy, hogy az 

intézkedő rendőrről a sajtó fényképfelvételt készíthet, illetve közölhet. Ezért a Kúriának mihamarabb 

általános érvénnyel, függetlenül az új polgári törvénykönyv miatt szükségessé vált felülvizsgálattól, 

kellene a jogegységi döntést hatályon kívül helyeznie. 

A bemutatott bizonytalanságok ellenére is megállapíthatjuk: az Alkotmánybíróság egyértelműen 

állást foglal arról, hogy a tüntetést biztosító rendőrökről készült képeket nyilvánosságra lehet hozni 

az érintett rendőrök beleegyezése nélkül is. Maga az alapügy is tüntetést biztosító rendőrökről 

készült képek nyilvánosságra hozataláról szólt, és ebben az ügyben az Alkotmánybíróság az Indexnek 

adott igazat. 

http://index.hu/belfold/2011/05/06/fustgranat_robbant_a_parlament_elott/
http://ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=603
http://ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=714
http://www.lb.hu/hu/joghat/12012-szamu-bkmpje-hatarozat
http://www.lb.hu/hu/sajto/kozlemeny-5


A határozat szerint a „[r]endőri bevetés demonstrációkon minden esetben a jelenkor eseményének 

minősül, … Ezért az arról készült felvétel a képen lévők hozzájárulása nélkül közvetíthető a 

nyilvánosság felé, kivéve, ha ez a rendőr emberi méltóságának – mint az emberi mivolt benső 

lényegét feltétlenül megillető védelemnek – sérelmét jelenti; ilyen lehet például a hivatása gyakorlása 

során megsérült rendőr szenvedésének bemutatása.” 

A tüntetést biztosító rendőrökre vonatkozó jogi helyzet egyértelműsége miatt választottuk jelen 

elemzés tárgyául az elmúlt időszak három nagy tüntetését. Az itt szolgálatot teljesítő rendőrök 

arcképének sajtóban való nyilvánosságra hozatala ugyanis az Alkotmánybíróság döntése szerint 

egyértelműen megengedett. 

Az elemzés módszertana 

Mivel az alkotmánybírósági döntés a tüntetést biztosító rendőrök vonatkozásában egyértelmű, 

megvizsgáltuk, hogy az elmúlt tizenöt nap három nagyobb tüntetésén (melyek közül a legkorábbi is 

több mint egy hónappal az Alkotmánybíróság határozatának megszületése után volt) szolgálatot 

teljesítő rendőrökről felismerhető, vagy fel nem ismerhető képeket közöltek a legolvasottabb 

internetes hírportálok, illetve a jelentős televíziós csatornák. A három tüntetés az alábbi volt: 

 Október 26-án, vasárnap este az internetadó bevezetése ellen a József nádor tér-Hősök tere-

Lendvay utca (Fidesz-székház) helyszínen szervezett tiltakozás; 

 Október 28-án, kedd este szintén az internetadó bevezetése ellen a József nádor tér-Clark 

Ádám tér-Kossuth tér helyszínre szervezett tiltakozás; 

 November 9-én, vasárnap este a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Nemzetgazdasági 

Minisztérium épülete elé (Dob utca-József nádor tér) szervezett tiltakozás. 

A négy legolvasottabb magyar internetes hírportál tudósításait elemeztük. Ezek az Alexa.com egyhavi 

adatait összegző rangsora szerint sorrendben az Index, az Origo, a Hír24 és a Hvg voltak. Öt jelentős 

tévécsatornát választottunk ki: a két legnézettebb kereskedelmi csatornát (RTL Klub, TV2), a 

közmédia M1 csatornáját, az ATV-t és a HírTV-t. 

Csak a tüntetések napján és az azt követő napon megjelent tudósításokat és híradóbejátszásokat 

vizsgáltuk, kivéve a november 9-i tüntetés esetében: itt a hétfő reggel 10:00 óráig megjelent 

tudósításokat elemeztük. A tévécsatornák közül a november 9-i esti híradókat nem elemeztük, mert 

ezek a tüntetés ideje alatt voltak műsoron. A tudósítások kereséséhez a Google-t használtuk, a 

„site:xxxx.hu tüntetés” kifejezésre kerestünk rá, beállítva, hogy csak a tüntetés napján és az azt 

követő napon megjelent híreket jelenítse meg a kereső. A televízió csatornák híradóiból az esti 

főhíradókat vizsgáltuk (kivéve a HrTV esetében, itt az mno.hu-ra beágyazott videókat vizsgáltuk), 

ehhez minden csatorna saját archívumát használtuk. 

Az eredményeket a mellékelt táblázatba foglaltuk. Csak azokat a tudósításokat/híradóbejátszásokat 

tüntettük fel, amelyek rendőr arcát ábrázolták (kitakarva, vagy ki nem takarva). Nem vettük 

figyelembe azokat a tudósításokat, amelyek nem ábrázoltak rendőröket, vagy nem kitakart, de nem 

felismerhető módon ábrázoltak rendőröket (például a távoli, elmosódott, homályos, zajos rendőrt 

ábrázoló képek). 

http://www.alexa.com/topsites/countries/HU

