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A közösségi oldalak elterjedé-
sével a véleménynyilvánítás 
egyszerűbbé vált, mint valaha, 
ez azonban a sértő, durva 
hozzászólásokat is maga után 
vonta. A téma szakavatottja 
szerint az emberek úgy érzik, 
amikor belépnek a digitális 
térbe, „megengedett” nekik, 
hogy kieresszék a gőzt. Pedig 
a Facebook is ugyanolyan 
nyilvános térnek minősül, 
mint egy-egy város főtere, így 
a sértő nyelvezetet használók 
felelősségre vonhatók.

 » ISZLAI KATALIN

A lakosság véleménynyilvá-
nítási igénye a közösségi 
oldalak elterjedésével pár-

huzamosan fokozódott az elmúlt 
években, és ma már egy bejegyzés 
után percek alatt akár több száz 
hozzászólás jelenik meg. Ezzel 
nem is lenne baj, sokan azonban 
sértőn, durván, káromkodásokkal 
fűszerezve adnak hangot vélemé-
nyüknek, és úgy nyilvánulnak meg 
az online térben, ahogyan a való 
életben valószínűleg sosem tennék. 
Arra pedig csak kevesen gondol-
nak, hogy a közösségi oldalak, pél-
dául a Facebook nyilvános térnek 
minősül, így magatartásukért köny-
nyedén felelősségre vonhatók.

Hol van a határ?
Mint Vigh Beáta szellemi tulajdon-
jogi ügyvédtől, internetjogásztól 
megtudtuk, a szabad vélemény-
nyilvánítás és a törvényt sértő meg-
nyilvánulás között a határ ott van, 
hogy a szabad véleménynyilvánítás 
történhet vulgaritás, gyalázkodás, 
káromkodás nélkül is, és akkor is 
ugyanaz az értelme. „A saját véle-
ménynyilvánítási szabadságunk 
ott ér véget, ahol annak a kifejezése 
sértő, bántó, megalázó lehet mások 
számára. Érdekes, hogy a társada-
lom minden csatornán keresztül 
azt az üzenetet közvetíti, hogy ne 
legyünk előítéletesek, kerüljük a 
címkézést, ne ítélkezzünk mások 
felett, ami helyénvaló, ugyanakkor 
az emberek úgy érzik, hogy amikor 
belépnek a digitális térbe, akkor 
»megengedett« nekik, hogy kieresz-
szék a gőzt, bármilyen formában. 
Úgy gondolják, hogy ott beszólhat-
nak, káromkodhatnak, mintha az 
online térre más szabályok lenné-
nek érvényesek” – magyarázta a 
szakember. Hozzátette: az is téve-
dés, hogyha valaki az üzenőfalán 
oszt meg valamit, például közéleti 
személyiségekről, akkor az nem az 
érintett ellen irányul, vagy nem fog 
róla tudomást szerezni.

Kihágásnak minősül
De mire számíthat az, aki bántó 
bejegyzéseket, hozzászólásokat ír 
a közösségi oldalakra? Az internet-
jogász szerint az 1991-ből származó 
61-es számú törvény alapján kihá-
gásnak minősül és 200-tól 1000 

NYILVÁNOS TÉRNEK SZÁMÍTANAK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK IS, ÍGY BÜNTETHETŐ A SÉRTEGETÉS

Pénzbírsággal sújtható a „beszólás”

Súlyos szavak, meggondolatlan véleményformálás. Minden szavunkért vállalnunk kell a felelősséget

 » Vigh Beáta 
arra is kitért: 
amennyiben gya-
lázkodással vagy 
más módon meg-
sértik valakinek 
a becsületét, az 
nemcsak kihá-
gásnak minősül, 
de az érintett, 
ha érdeke úgy 
kívánja, polgári 
pert is indíthat 
a sértő személy 
ellen, és követel-
het kártérítést 
polgárjogi úton 
Romániában. 

 » Mint Vigh 
Beáta szellemi 
tulajdonjogi ügy-
védtől, internet-
jogásztól meg-
tudtuk, a szabad 
véleménynyil-
vánítás és a 
törvényt sértő 
megnyilvánulás 
között a határ 
ott van, hogy 
a szabad véle-
ménynyilvánítás 
történhet vulga-
ritás, gyalázko-
dás, káromkodás 
nélkül is, és 
akkor is ugyanaz 
az értelme.

lejig terjedő pénzbírság szabható 
ki a nyilvános helyen történő sértő 
vagy vulgáris kifejezések használa-
táért, illetve fenyegetésért más sze-
mélyek vagy ezek javai ellen, ha ez 
a közszemérmet sértő, vagy kiváltja 
a polgárok megbotránkozását, eset-
leg megsérti az adott személyek vagy 
valamilyen közintézmény becsületét 
és büszkeségét. Mivel kihágásról van 
szó, a tényállást megállapíthatja és a 
büntetést kiszabhatja például a rend-
őrség vagy a csendőrség. A közösségi 
médiában való megnyilvánulásokkal 
kapcsolatban az a kérdés vetődik fel, 
hogy ez nyilvános térnek minősül-e 
vagy sem a törvény értelmében. Erre 
vonatkozóan Romániában 2014-ben 
foglalt állást a Legfelsőbb Ítélő- és 
Semmítőszék, amikor visszautasí-
totta egy köztisztviselő fellebbezé-
sét a diszkriminációellenes tanács 
határozata ellen. Az ügy tárgya egy 
Facebook-kommentben megjelenő 
kijelentés volt, ennek kapcsán ál-
lapította meg a legfelsőbb bíróság, 
hogy a Facebook nyilvános térnek 
minősül, vagy olyan térnek, amely-
hez hozzáférése van a nyilvános-
ságnak. A közösségi média tehát a 

román joggyakorlat szerint nyilvános 
térnek minősül, és ennek alapján 
minden, ami itt közlésre kerül, le-
gyen az szöveg, audio-, videó- vagy 
képi anyag, szintén nyilvánosnak 
számít. Így vonatkoznak rá az emlí-
tett 61-es törvény előírásai, amely a 
társadalmi együttélést szabályozza 
és bünteti a közrendet vagy közerköl-
csöt megsértő tetteket. „Igaz, hogy 
a Facebook és más közösségi online 
terek is lehetővé tesznek beállításo-
kat, amelyekkel korlátozhatjuk és 
szabályozhatjuk, hogy ki férhet hoz-
zá az általunk közölt tartalmakhoz, 
de a jogi szempontok szerint a Face-
book és más hasonló közösségi mé-
diaszolgáltatások akkor is nyilvános 
térnek minősülnek. Ami a közösségi 
média használatát illeti, mindig azt 
szoktam tanácsolni, hogy bárki csak 
olyan tartalmat osszon meg, amit 
kiplakátolna akár a város főterén is, 
mert például a Facebookon megosz-
tani tartalmat legkevesebb azzal azo-
nos szituációt eredményez” – hívta 
fel a fi gyelmet az internetjogász.

Polgári per is indítható
Vigh Beáta arra is kitért: amennyiben 
gyalázkodással vagy más módon 
megsértik valakinek a becsületét, az 
nemcsak kihágásnak minősül, de az 
érintett, ha érdeke úgy kívánja, pol-
gári pert is indíthat a sértő személy 
ellen, és követelhet kártérítést pol-
gárjogi úton Romániában. Ugyanis 
a polgári törvénykönyv 72. cikke 
szabályozza a személyi méltósághoz 
való jogot, ennek megsértéséért pe-
dig kártérítés kérhető. A facebookos 
hozzászólások esetében továbbá 
lehet jelenteni a szolgáltatónak is a 
sértő viselkedést, ez talán a legegy-
szerűbb és a leggyorsabb módja a 
megalázó helyzet megszüntetésé-
nek. A szolgáltató kötelessége azon-
nal eltüntetni a sértő tartalmakat és 
fel is függesztheti vagy zárolhatja az 
ezeket közlő személy hozzáférését a 
Facebookhoz (felfüggeszti a profi lját 
vagy törli). 2015-ben a strasbourgi 
Emberi Jogok Európai Bírósága úgy 
foglalt állást a kérdésben egy észt 
kereskedelmi portálon megjelenő 
kommentek kapcsán, hogy mivel a 
portál szerkesztett hírportál, keres-
kedelmi céllal működik, így gazda-

ságilag is érdekelt volt a hozzászó-
lók számának növelésében. Tehát 
köteles lett volna a gyűlöletbeszéd, 
erőszakra uszítás kategóriáját is ki-
merítő hozzászólásokat eltávolítani, 
és közvetlenül felelős azért, hogy 
milyen hozzászólások jelennek 
meg az oldalon. Amikor azonban 
nem szerkesztett tartalmat tesznek 
közzé, hanem platformot adnak a 
véleménynyilvánításnak, mint a 
Facebook, az Európai Bíróság jogy-
gyakorlata szerint az Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvet 
kell értelmezni. Ennek alapján az 
olyan tárhelyszolgáltató, mint a 
Facebook, nem felel a tárolt infor-
mációkért, amennyiben nincsen 
tudomása a jogellenes jellegükről, 
vagy amint arról tudomást szerez, 
haladéktalanul intézkedik azok el-
távolításáról. Ez viszont nem zárja 
ki azt, hogy a tárhelyszolgáltatót a 
jogellenes információk eltávolítása 
vagy a hozzáférésük megszüntetése 
révén a jogsértés megszüntetésére 
vagy megelőzésére kötelezzék. 

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: P

IN
TI

 A
TT

IL
A

 » RÖVIDEN

Sonnenfeld-palota:
EMNP-bírálat az RMDSZ-nek
Ne tetézze azon nagyváradi álla-
potokat, melyek miatt – pártjának 
„hála” – lassan egyetlen fontos 
kulturális rendezvény sem zajlik 
le anélkül, hogy csatolt áruként, 
legyen szó színházi előadásról, 
kiállításmegnyitóról, vagy könyv-
bemutatóról, valamelyik párt-
társának szónoklatát ne kellene 
elszenvednünk – ezzel a kéréssel 
fordul az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) nagyváradi szervezete 
Nagy Zoltán Levente alapítványi 
igazgatóhoz a Sonnenfeld-palotá-
ban tervezett kulturális központ 
körül kialakult, a Krónika által 
feltárt helyzetre utalva. Felróják 
Nagynak, hogy „semmilyen helyi 
kötődéssel, illetve az alapvető 
helyi ismeretekkel sem rendel-
kezik”. Azt kérik egyúttal, hogy 
a kulturális központ megszer-
vezésébe és működtetésébe, 
pártállástól függetlenül, vonják 
be Nagyvárad valamennyi, közös-
ség- és művelődésszervezésben 
értékes munkát felmutató civil 
szervezetét és személyiségét, „és 
ne sajátítsák azt ki politikai vagy 
egyéb céljaik szolgálatában”. 
Azt is kérik egyúttal, hogy az új 
szervezői stáb találjon módot 
arra, hogy a Dávid Könyvesbolt 
továbbra is a jelenlegi helyen 
folytathassa tevékenységét.
 
Pénzosztás Kolozs megyében
A 2020-as évi jövedelemadóból 
származó, a megyei önkormányzat-
nak jutó pénzösszeg leosztását sza-
vazta meg pénteki ülésén a Kolozs 
Megyei Tanács képviselő-testülete 
a települések számára. A jóváha-
gyott összegeket helyi fejlesztési 
és infrastrukturális programok 
társfi nanszírozására, működési 
költségekre fordíthatják – derül ki 
az RMDSZ Kolozs megyei szerve-
zete által lapunkhoz eljuttatott 
közleményből. Eszerint Bánff yhu-
nyadnak és Kalotaszentkirálynak 
480 ezer lejt, Tordaszentlászlónak, 
Magyarszovátnak, Tordaszentmi-
hálynak, Bálványosváraljának, 
Várfalvának 470 ezer lejt, Buzának 
és Széknek 450 ezer lejt, Aranyos-
gyéresnek és Tordának 428 ezer 
lejt, Egeresnek, Harasztosnak és 
Bonchidának 404 ezer lejt, Magyar-
kapusnak 399 ezer lejt, Ördöngös-
füzesnek 359 ezer lejt, Kisbácsnak 
339 ezer lejt, Gyalunak 326 ezer 
lejt, Erdőfeleknek 281 ezer lejt 
szavaztak meg. „A leosztás, mint 
minden alkalommal, a települések 
igénylése és a településvezetőkkel 
való előzetes konzultálás alapján 
döntöttünk” – idézi a közlemény 
Vákár Istvánt, a Kolozs Megyei 
Tanács alelnökét.

INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, 
Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es ma-
gánház. Két garázs, parkosított udvar, nagy kert. 
Ár: 15 000 euró.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.




