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Az elvárható körültekintés nélkül megtett, alaptalannak bizonyult 
szabálysértési feljelentés felróhatóan megsértette a felperes becsülethez, 
emberi méltósághoz, jó hírnévhez való személyhez fűződő jogát  
/ Ptk.84.§./1/ bekezdés a)és e)pontja/ 
 
 
A megyei bíróság a felperes keresetét elutasítva kötelezte a felperest, hogy fizessen 
meg a III-IV.r. alpereseknek külön-külön 25.000-25.000 Ft perköltséget.  
 
Álláspontja szerint a III.r. alperes a felperessel szembeni  szabálysértési 
feljelentésében a felperes személyére vonatkozó azt sértő, valótlan tényt nem 
állított: a tényeknek megfelelően adta elő a történteket, a feljelentés alapját képező 
tényállítás oka a valóságnak megfelel. 
 Ehhez képest a III.r. alperes véleményének minősülő következtetés volt az általa 
megfogalmazott és a szabálysértési hatóság tudomására hozott az a gyanú, hogy 
sérelmére a felperes szabálysértést követett el. Az elsőfokú szabálysértési hatóság a 
feljelentés tényállításai alapján az alapos gyanú fennállását megállapította, az eljárást 
lefolytatta. Valótlan, sértő tény állításának híresztelésének, vagy a való tény hamis 
színben való feltüntetésének hiányában a jó hírnév megsértését nem lehetett 
megállapítani. 
 
Önmagában az a körülmény, hogy a III.r. alperes a felperest szabálysértés 
elkövetésével gyanúsította, ellene feljelentést tett személyiségvédelmet nem alapoz 
meg, kártérítési felelősség alapjául attól függetlenül sem szolgálhat, hogy a 
szabálysértési eljárás nem vezetett a felperes vétkességének megállapításához, a 
magatartás önmagában nem is minősíthető jogellenesnek. 
 
A II.r. alperes jelenlétét a bekísérésnél a rendelkezésre álló bizonyítékok összevetése 
alapján nem lehetett megállapítani. Mint operátor, kamerás megfigyelést végezte, és 
irányította a vagyonőröket. Életszerű az alperesek és a tanúk vallomása, hogy 
irányítást és bekísérést egyidejűleg nem lehet végezni.  
 
Megállapíthatónak látta a megyei bíróság, hogy a IV.r. alperes alkalmazásában lévő 
I.r. alperes és K. T. foganatosították az operátor utasításának megfelelően a felperes 
bekísérését, aki természetszerűleg a vele lévő gyermekeket is magával vitte az 
irodába. 
 
A vállalkozás keretében végzett  személyi és vagyonvédelmi, valamint 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 1998.évi IV.tv. 14.§./1/ bekezdés 
b/pontja szerint a vagyonőr a megbízó közterületnek nem minősülő 
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létesítményének őrzése során jogosult a területre belépő, az ott tartózkodó, vagy 
onnan kilépő személy csomag, illetve menet, szállítási okmány bemutatására 
felszólítani, csomagját, járművét, szállítmányát ellenőrizni. 
 
A vásárló csomagjának az áruház alkalmazottai részéről történő ellenőrzése 
önmagában nem sért személyhez fűződő jogot (BH.2003.108.). 
 
 
 
Az irodába kísérés nem volt udvariatlan, durva hangvételű, így a kellemetlen 
helyzeten túl a cselekmény nem valósított meg személyiségi jogsérelmet. 
 
Megjegyezte a megyei bíróság, hogy a nyomozati iratokból már kitűnt, hogy a 
pénztáros beazonosítása a blokk alapján nem volt lehetséges (és ez már a korábbi 
eljárásban is megállapítható volt), ennek ellenére az újabb eljárásban – a másodfokú 
hatályon kívül helyező végzés iránymutatásának megfelelően – megkísérelte ezt, 
azonban a nyilvántartási adatok már az idő eltelte miatt a III.r. alperesnél 
selejtezésre kerültek. 
 
Az ítélet ellen a felperes fellebbezett, annak megváltoztatása, keresetének való helyt 
adása iránt. 
 
Megismételve a elsőfokú eljárásban tett nyilatkozatait előadta, miszerint az 
alperesek megsértették személyiségi jogait az eljárásukkal, azzal, hogy a kérésének 
megfelelően nem szembesítették a pénztárosnővel, aki igazolni tudta volna, hogy 
csupán figyelmetlenségből maradt el a bevásárlókocsiban lévő áruk ellenértékének 
maradéktalan megfizetése, egyúttal azzal is, hogy ellene szabálysértési feljelentést 
tettek, holott ez elkerülhető lett volna. Sérelmes volt számára a bekísérés módja is, 
illetve a ruházat, valamint a táskák átkutatása is. 
 
Alaptalan az az elsőfokú bírósági megállapítás, hogy a pénztárosnő személyét az 
időmúlásra tekintettel nem lehetett megállapítani, mivel már a szabálysértési 
eljárásban is megkísérlésre került a személy beazonosítása, azonban a megidézettek 
egyike sem volt az a pénztáros, akit a felperes megkért, hogy a gyermeknek a 
pakolásban segítsen. Az I.r. alperes a per utolsó tárgyalásán maga is úgy 
nyilatkozott, hogy a pénztárosnővel az eset után beszéltek, tehát pontosan tisztában 
voltak a személyével. Kérte, hogy az ítélőtábla a bizonyítás sikertelenségét az 
alperesek terhére értékelje. 
 
Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
biztonsági szolgálatnak nem feladata, hogy a lopás azon tényállási elemét a 
helyszínen tisztázza, hogy a szándékosság fennállt-e. A lopás bűncselekménye csak 
szándékosan és csak célzatosan követhető el, az eshetőleges szándékkal történő 
elkövetés kizárt, tehát szándékosság hiányában a lopás nem állapítható meg. 
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Az I-II.r. alperesek fellebbezési ellenkérelmet nem terjesztettek elő, a III-IV.r. 
alperesek fellebbezési ellenkérelme az ítélet helybenhagyására irányult. 
 
A fellebbezés részben, az alábbiak szerint alapos. 
 
 
 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a megyei bíróság az I-II. és IV.r. alperessel szemben 
előterjesztett igények tekintetében a bizonyítási eljárást a megfelelő körben 
lefolytatta a bizonyítékokat helyesen értékelte, e körben helyes tényállást állapított 
meg és az abból levont jogi következtetése is helytálló. Érdemi döntését és annak 
indokolását is – e körben – az ítélőtábla teljeskörűen osztja, ezért az I-II. és IV.r. 
alperesekkel szembeni fellebbezést illetően csupán utal az elsőfokú ítélet indokaira 
(Pp.254.§./3/ bekezdés). 
 
Tévesen értékelte ugyanakkor a megyei bíróság a peradatokat a III.r. alperessel 
szemben előterjesztett, az alaptalan szabálysértési feljelentés megtétele, mint 
személyiségsértő cselekmény vonatkozásában. 
 
Az elsőfokú eljárásban beszerzett szabálysértési iratok (5.sz.986/2002/12.) alapján 
megállapítható, hogy a felperessel szemben a lopás szabálysértése miatt indult 
eljárást megszüntették. 
 
A határozat indokolása tartalmazza, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok 
értékelése alapján az volt a szabálysértést elbíráló bíróság következtetése, hogy a 
vádlott által előadott körülményeket a cselekmény elkövetési körülményei kapcsán 
semmi nem cáfolja. Az kétségtelen, hogy a felperes kosarában a blokk ellenőrzés 
során rendben kifizetett közel 4.000 Ft értékű áru mellett 1.082 Ft értékű áru nem 
szerepelt a blokkon, az nyilvánvalóan a fizetéskor nem került kiegyenlítésre. Ebből 
azonban semmilyen körülmények közt nem lehet levonni azt a következtetést, hogy 
a felperes ezt el is kívánta tulajdonítani. 
 
A felperes a szabálysértési eljárásban és a korábbi peres, valamint a jelen 
megismételt eljárásban is végig következetesen állította azt a tényt,  hogy a fizetés 
rendjét a pénztárossal megbeszélte, az árukat nem kívánta eltulajdonítani, az, hogy 
ennek ellenére kifizetetlen áru maradt a kosárban neki nem felróható. Azt is 
állította, hogy az esemény megtörténtekor kérte, hogy a pénztárossal a helyzetet 
tisztázhassa, azonban ezt megakadályozták. Ez utóbbi körülmények valóságát 
biztonsági őrök nyilatkozatai sem cáfolták, sőt erősítették azzal, miszerint előadták, 
hogy ha volt is ilyen kérése a felperesnek, úgy azt nem teljesíthették, a részükre 
kiadott utasítások szerint kellett eljárniuk. 
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A Ptk.75.§./1/ bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles 
tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. 
 
A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen – egyebek mellett – a 
becsület és az emberi méltóság megsértése. 
 
 
 
 
A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jó hírnév védelmére is, a jó hírnév 
sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan 
tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tűntet fel (Ptk.76.§., 78.§.). 
 
A fenti jogszabályhelyek tükrében mindenkinek alapvető joga van ahhoz, hogy őt 
pozitívan egyénisége valóságos értékének megfelelően ítéljék meg. Ezt a társadalmi 
megítélést rombolhatja, ha valakivel szemben alaptalanul indítanak olyan 
eljárásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az egyén társadalmi elismertsége 
kedvezőtlenül megváltozzék. Erre feltétlenül alkalmas az alaptalan szabálysértési 
feljelentés, hiszen azt az értékítéletet fejezi ki, és egyben tényállítást teszi, hogy az 
egyén a társadalmi elvárásoknak nem megfelelően járt el, negatív társadalmi – és 
jogi – megítélésű cselekményt követett el. 
 
Az ilyen cselekmények sértik az alany becsületét, emberi méltóságát, ezek azonban 
egyben a jó hírnév sérelmét is eredményezik. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a felperes következetes előadását illetően 
helytelenül telepítette a bizonyítás terhét a felperesre a megyei bíróság. Ugyanis a 
III.r. alperes volt abban a helyzetben, hogy az esemény idején a felperesi állításokat 
a pénztárosnő helyszíni meghallgatásával tisztázzák, így elkerülhető lett volna az 
esetleges alaptalan feljelentés, továbbá a peradatok alapján egyértelműen rögzíthető, 
hogy bár a szabálysértési és a polgári bíróság felhívta a III.r. alperest a blokk alapján 
a felperes által megjelölt pénztárosnő azonosítására, azonban a III.r. alperes 
sorozatosan hibásan tett eleget a felhívásoknak, az általa megjelölt pénztárosok 
cáfolták, hogy a blokkon szereplő 1053-as kóddal ők dolgoztak volna. Ugyanezt 
támasztja alá a fellebbviteli eljárásban meghallgatott (Pp.249.§./2/ bekezdés)  
pénztárosnő is. 
A peradatok szerint egyébként a III.r. alperes az általa hivatkozott – egyébként nem 
igazolt – 6 hónapos őrzési időn túl is szolgáltatott adatot a bíróság felhívására, és 
akkor annak hiányára nem hivatkozott. 
 
Ebből következően a III.r. alperessel szemben előterjesztett kereseti igény 
vonatkozásában az ítélőtábla a tényállást a felperesi előadásra alapította.  
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Ennek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a III.r. alperes azzal, miszerint a 
félreértést a helyszínen a felperes részére nem engedte tisztázni, alaptalanul 
jelentette fel szabálysértés elkövetése miatt, ezért a felperesnek az eljárást el kellett 
szenvednie, felróhatóan megsértette a felperes becsülethez, emberi méltósághoz, jó 
hírnévhez való személyhez fűződő jogát, és mindezzel a felperes életében olyan 
negatív életminőség változást – a „procedúrák” elszenvedése – okozott, ami a 
felperesi oldalon a Ptk.84.§./1/ bekezdés a/pontja szerinti megállapítási és az 
e/pont szerinti kárigényt is alapossá teszi. 
 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint 100.000 Ft összegű kárpótlás alkalmas arra, hogy a 
felperest ért nem vagyoni hátrányt kompenzálja (Ptk.339.§./1/ bekezdés, 355.§./1/ 
és /2/ bekezdés, /4/ bekezdés). 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla a megyei bíróság ítéletét a Pp.253.§./2/ 
bekezdése értelmében a III.r. alperessel szemben előterjesztett igény 
vonatkozásában részben megváltoztatta, míg az I-II.r. és a IV.r. alperesekkel 
szemben előterjesztett igényt elutasító rendelkezéseket helybenhagyta. 
 


