
A személyiségi jog megsértésének megállapítására irányuló perben a fennálló 

követelésre vonatkozó közlés valóságtartama bizonyítottnak tekintendő, ha az alperes 

igazolja, hogy megalapozottan áll fenn igénye a felperessel szemben, vagy az általa 

ismert körülményekből okszerűen jutott arra a következtetésre, hogy követelését a 

felperessel szemben érvényesítheti, és a tartozást a felperes részben sem teljesítette, 

továbbá a felek között elszámolási vita sem alakult ki.  

 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.2:45.§ (1) bekezdés 

 

Győri Ítélőtábla Pf.I.20.032/2017/8/I. 

 

A szólózenészként és egy együttes frontembereként is tevékenykedő alperes 2007. óta vállal 

fellépéseket. A felperes lehetőséget biztosított az alperesnek arra, hogy a felperes által 

vezetett műsorban szerepeljen. A felek között nem született megállapodás arra nézve, hogy az 

alperes a fellépési lehetőségekért díjat fizetne, vagy kapna, az azonban felmerült, hogy a 

felperes házastársa által vezetett cég tulajdonában álló, ám a felperes által használt iroda 

felújításra szorul. Az iroda felújítása az alperes kivitelezésében és finanszírozásában 2011-ben 

befejeződött. A felek nem állapodtak meg abban, hogy az elvégzett munkáért az alperes 

milyen ellenszolgáltatásra jogosult. Az alperes 2011-ben, majd 2015-ben 5.100.000 forint 

felújítási költség megfizetésére szólította fel a felperest. Ennek eredménytelenségét követően 

az alperes rendőrségi engedély birtokában a felperes fellépésével egyidejűleg, annak helyszíne 

mellett M-.on 2015. augusztus 15-én demonstrációt tartott, melynek során megafonon azt 

ismételgette, hogy „F. add meg a pénzem!”. A B. című napilap 2015. augusztus 17-i 

számában az alperesi egyszemélyes demonstráción elhangzottakkal azonos című cikk jelent 

meg, amely többek között tartalmazta az alperesnek azt az előadását, hogy a felújítás 

5.100.000 forintba került. Az ezzel kapcsolatos tartozást a felperes ugyan elismerte, de annak 

megfizetésétől azért zárkózott el, mert véleménye szerint az alperes szerepeltetése a felperesi 

műsorban többe került. Az újságcikk sérelmezett részét átvette a B. online internetes folyóirat, 

majd erre utalással több folyóirat is. 

 

Az elsőfokú bíróság kijavított ítéletével a jogsértés megállapítására, az alperest a jogsértés 

abbahagyására, a további jogsértéstől való eltiltásra, elégtételadásra és 600.000 forint 

sérelemdíj megfizetésére irányuló kereseti kérelmet elutasította.  

Ítéletének indokolásában rögzítette, hogy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42. § /1/ bekezdés 

2:43. § d/ pontja és 2:45. § /2/ bekezdésében írtak alapján a jó hírnév megsértésének 

megállapításakor a kifogásolt közléseket, kifejezéseket a társadalmi érintkezésben általánosan 

elfogadott jelentésük szerint kell értékelni. A jó hírnév sérelmét csak a valóságnak meg nem 

felelő tényközlések valósítják meg. A törvényszék arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 

kereseti kérelem tárgyává tett alperesi nyilatkozatoknak a társadalmi érintkezésben 

általánosan elfogadott jelentése az, hogy az alperes pénzt követel a felperestől, mert úgy véli, 

hogy az tartozik neki. Ez a tényközlés – figyelemmel arra is, hogy az alperes nem tett olyan 

kijelentést, mely szerint a felperes tartozása objektíve fennállna – valós. A sérelmezett 

alperesi közlés ugyanis az alperes saját szubjektív ténytudatára, és nem a tartozás objektív 

fennálltára, vagy fenn nem álltára vonatkozott. Mindebből következően a jelen perben nincs 

annak jelentősége, hogy az alperesnek van-e jogszerű követelése a felperestől, illetőleg az 

elévült-e. A törvényszék rámutatott, hogy a Bors című folyóiratban megjelent cikkben az 

alperes kifejezetten ismertette a felperes álláspontját is a tartozással kapcsolatban. A 

perköltségről az elsőfokú bíróság a Pp. 78. § /1/ bekezdése alapján határozott. 

 

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben elsődlegesen annak 



hatályon kívül helyezését kérte arra hivatkozva, hogy a 2016. október 26. napján szóban 

kihirdetett ítélet rendelkező része nem azonos az írásba foglalt ítélet rendelkező részével. 

Másodlagosan az ítélet megváltoztatását, a kereseti kérelemnek megfelelő döntés hozatalát 

kérte, harmadlagosan a perköltség mérsékelése iránt terjesztett elő kérelmet. Kérte, hogy az 

ítélőtábla kötelezze az alperest a másodfokú perköltség megfizetésére.  

Előadta, hogy az elsőfokú bíróság által kihirdetett ítélet rendelkező része az alperes javára 

fizetendő perköltség vonatkozásában eltér az írásba foglalt ítélettől. Az eltérés nem kizárólag 

számszerű elírást jelent, hanem azt is, hogy az összegek nem egyeznek meg, és azokat sem az 

alperesi képviselő által bejelentett perköltségigény, sem az annak alapjául szolgáló iratok nem 

támasztják alá.  

Érdemben arra hivatkozott, hogy a törvényszék a jogvita meghatározása szempontjából 

releváns tényállást részben tévesen, nyilvánvalóan iratellenesen állapította meg és abból téves 

jogi következtetésre jutott.  

Álláspontja szerint iratellenes az a megállapítás, mely szerint az alperes és a felperes között 

nem jött létre megállapodás arról, hogy a felperes az alperes fellépéseiért pénzt kért volna. 

Ilyen megállapodás létre sem jöhetett ugyanis a felek között, mert e körben kizárólag a 

tanúként meghallgatott felperesi házastárs által vezetett gazdasági társaság és az alperes 

állapodhatott volna meg egymással. A közhiteles nyilvántartásokban rögzítettekkel ellentétes, 

hogy a felperes és a felperes házastársa vezetné a gazdasági társaságot, mivel azt kizárólag a 

felperes házastársa vezeti. Téves és iratellenes, hogy a munkálatok befejezésére 2011-ben  

fejeződtek be, erre 2010-ben került sor. Ugyancsak téves és iratellenes, hogy az alperes már 

2011-ben felszólította a felperest az 5.100.000 forint megfizetésére, ezt az alperes által 

meghallgatni kért tanúk is cáfolták. A tanúvallomásokra figyelemmel jelentősége van annak 

is, hogy az alperes által követelt pénzösszeget az alperes miért a felperesen, és miért nem a 

gazdasági társaságon követeli. Az alperes szubjektív tudattartamának, esetleges tévedésének 

jogi relevanciája nincs. Az alperesben nem alakulhatott ki az a meggyőződés, hogy a 

felperessel szemben áll fenn követelése. Az alperes megafonos közlései, a helyszín 

kiválasztása és a sajtó előtt kijelentett közlései sértőek, azoknak a felperes társadalmi 

megítélésére vitán felül negatív hatásuk volt. A fellebbezés kiemelte, hogy a vélemény-

nyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja 

magában, az nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Az alperes elmulasztotta a tőle 

elvárható gondosságot. Azt a tényt, hogy az iroda felújításában részt vett, tudatosan akként 

ferdítette el, hogy ez egyúttal azt is jelenti, a felperes tartozik neki. A kifogásolt alperesi 

közlések a maguk egészében vizsgálva tényállításnak tekintendők. A sajtóban tett nyilatkozat 

tartalmilag azt jelenti, hogy az alperes szerint a felperes tartozása objektíve fennáll. A felperes 

fellebbezésében sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság mellőzte a tanúbizonyítás lefolytatását 

abban a körben, amely az alperesi magatartásnak a felperesre gyakorolt hatására, annak 

következményeire irányult. A harmadlagos fellebbezési kérelemmel kapcsolatban hivatkozott 

arra, hogy a perköltség kiszámítása során a törvényszék nem a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 

szabályainak megfelelően járt el. 

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. Álláspontja 

szerint a törvényszék a tényállást helyesen állapította meg és abból helytálló jogi 

következtetésre jutott. Hangsúlyozta, hogy a szavak hétköznapi jelentése szerint kell az 

alperes kijelentéseit megítélni.  

 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást a másodfokú eljárásban 

lefolytatott tanúbizonyítás alapján azzal egészíti ki, hogy a felújítási munkálatok irányításában 

a felperes tevékenyen részt vett, mind az alperes, mind az alperes alvállalkozója irányában 

megrendelőként járt el (ifj. D.F. és R.I. tanúvallomása). Az így kiegészített tényállás alapján 



az elsőfokú bíróság ítélete az érdemi felülbírálatra alkalmas, a fellebbezés a per főtárgya 

tekintetében nem alapos, míg a felperes által fizetendő perköltség összegszerűségét  illetően 

alapos: 

 

Az ítélőtábla először azt vizsgálta, történt-e az elsőfokú eljárás során olyan lényeges eljárási 

szabálysértés, amely a fellebbezésben írtakra figyelemmel az elsőfokú ítélet hatályon kívül 

helyezését indokolná. A 2016. október 26-i tárgyaláson meghozott ítélet rendelkező része 

szerint a felperes 305.200 forint + 82.404 forint Áfa perköltséget köteles az alperesnek 

megfizetni. Az írásba foglalt ítélet a rendelkező része ettől eltérően a felperesi marasztalás 

összegét 305.200 forint + 822.404 forint Áfa összegben tartalmazza. Az elsőfokú bíróság a 

20.P.20.319/2015/28. számú végzésével a rendelkező részt akként javította ki, hogy az alperes 

részére fizetendő perköltség Áfa-tartama helyesen 82.404 forint. A 2017. január 20. napján 

jogerőre emelkedett kijavító végzés indokolása szerint az ítélet rendelkező részében 

számelírás, gépelési hiba miatt szerepelt tévesen az alperes által fizetendő perköltség Áfa-

tartama 822.404 forint összegben. Mindezekre tekintettel nem állapítható meg olyan lényeges 

eljárási szabálysértés, amely az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezné 

tekintettel ara, hogy a kihirdetett és az írásba foglalt ítélet között a kijavítás folytán nem áll 

fenn a  fellebbezésben hivatkozott, a perköltséggel kapcsolatos eltérés. 

 

A fellebbezés alaptalanul hivatkozott arra is, hogy a törvényszék a tényállást tévesen 

állapította meg. A fellebbezésben írtak szerint iratellenes az a megállapítás, hogy a felek 

között az alperes fellépéséivel kapcsolatban nem jött létre megállapodás. Ugyanakkor a 

felperes fellebbezésében maga is arra hivatkozott, hogy ilyen megállapodás a felek között 

nem is jöhetett létre. Ebből következően az ezzel kapcsolatos elsőbírói megállapítás nem 

iratellenes. A fellebbezésben írtakkal ellentétben az elsőfokú bíróság ítéletének indokolása 

nem azt tartalmazza, hogy a felperes és házastársa közösen vezetnének gazdasági társaságot.  

Az elsőfokú ítélet 2. oldal 1. bekezdésében tett ezzel kapcsolatos megállapítás helyes 

nyelvtani értelmezése szerint a gazdasági társaságot a felperes házastársa vezeti. Jelen eljárás 

szempontjából annak nincs jelentősége, hogy a felújítási munkálatok befejeződésére 2010-

ben, vagy 2011-ben került sor. Alperes előadása szerint az utolsó munkálatok 2011-ben 

kerültek elvégzésre. Ennek nem mond ellent az a körülmény, hogy G. B. tanúvallomása 

szerint az alvállalkozó az egyes munkákat 2010 tavaszán végezte el. A felperesi házastárs 

tanúvallomása szerint a munkálatok 2009. év végére készültek el. A felperesi házastárs 

vallomása ellentétben áll az érdektelen G. B. tanúvallomásával. Mindezen adatok alapján az 

elsőfokú bíróság helytállóan rögzítette, hogy a munkálatok 2011-ben fejeződtek be. Ifj. D. F. 

tanúvallomása alátámasztotta azt az előadást, mely szerint az alperes többször is felszólította a 

felperest a tartozás megfizetésére. A fizetési felszólítások pontos dátumának a jelen ügy 

elbírálása szempontjából ugyancsak nincs jelentősége. 

A peres felek jogvitájára a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 8. § /1/ és /2/ bekezdéséből 

következően a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. Az elsőfokú bíróság 

által is meghivatkozott Ptk. 2:43. § d/ pontja nevesíti a becsület és jó hírnév megsértését. A 

Ptk. 2:45. § /1/ és /2/ bekezdése szerint a társadalmi megítélés hátrányos befolyásolására 

alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó vélemény-nyilvánítás a becsület 

megsértését, míg a más személyre vonatkozó sértő és valótlan tényállítás vagy való tény 

hamis színben való feltüntetése a jó hírnév sérelmét valósítja meg. A tényállítás és a 

vélemény-nyilvánítás úgy határolható el egymástól, hogy a tényállítás objektív, a külvilágban 

megjelenő, mások számára is észlelhető, utólag bizonyítható körülményre, eseményre 

vonatkozik, míg a vélemény-nyilvánítás szükségszerűen szubjektív jellegű, értékítéletet 

magába foglaló megnyilvánulás, amelynek valóságtartama nem bizonyítható. A tényállítás 



valóságtartamát az azt megfogalmazó fél, míg a vélemény-nyilvánítás indokolatlan sértő 

jellegét az arra hivatkozó sérelmet szenvedett fél köteles bizonyítani.  

 

Az elsőfokú bíróság tévesen értékelte vélemény-nyilvánításként mind a demonstráción 

elhangzottakat, mind az újságcikkben közölt alperesi nyilatkozatot. Az alperes mindkét 

közlése arra vonatkozott, hogy a felperesnek vele szemben tartozása áll fenn, amelyet nem 

akar megfizetni. Ebből következően mindkét sérelmezett kijelentés valóságtartamának 

bizonyítása az alperesre hárult. A sérelmezett közlések tartamára tekintettel a valóság 

bizonyítása során arra is figyelemmel kell lenni, hogy a személyiségi jogok megsértésének 

megállapítására irányuló perben nincs lehetőség arra, hogy a bíróság a felek közötti kötelmi 

jogviszonyt elbírálja, abban érdemi állást foglaljon (Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.374/2013/6., 

2.Pf.21.280/2015/11/II.). Ugyanakkor a felek között jogvitában nem csak jogerős bírósági 

határozattal támasztható alá az, hogy egy tartozás fennáll-e, az egyéb bizonyítékokkal is 

igazolható (Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.280/2015/11/II.). Mindezekből következően a 

személyiségi jog megsértésének megállapítására irányuló perben a  fennálló követelésre 

vonatkozó közlés valóságtartama bizonyítottnak tekintendő, ha az alperes igazolja, hogy 

megalapozottan áll fenn igénye a felperessel szemben, vagy az általa ismert körülményekből 

okszerűen jutott arra a következtetésre, hogy követelését a felperessel szemben érvényesítheti 

és a tartozást a felperes részben sem teljesítette, továbbá a felek között elszámolási vita sem 

alakult ki. 

 

A jelen eljárásban a másodfokú eljárásban meghallgatott tanúvallomásokat és az elsőfokú 

eljárásban már ismert tanúvallomásokat egybevetve az volt megállapítható, hogy a felperes 

mind az alperes, mind az alperes munkásai és alvállalkozója felé megrendelőként járt el. Az 

elsőfokú eljárásban meghallgatott G.B. elmondása szerint az alperes a felperest tekintette 

megrendelőnek. A felperes házastársának tanúvallomása szerint valamennyi munkát F. G. 

felügyelte és ő kötött megállapodást az alperessel arra nézve is, hogy a felperes által vezetett 

műsorban biztosított szereplési lehetőség jelenti a felújítási munkák ellenértékét. A felperessel 

rokoni kapcsolatban álló tanú vallomása ellentétben áll az alperes által csatolt hangfelvétellel, 

mely szerint a szereplési lehetőséggel kapcsolatos elszámolás a felperes döntéskörébe 

tartozott. A vallomás ugyancsak ellentétes az érdektelen R.I. és az ifj. D.F. vallomásaival. 

Előbbi szerint a munkálatok felügyeletében, irányításában a házastárs vallomásától eltérően a 

felperes is aktív szerepet vállalt. Az ellentmondásokra tekintettel az ítélőtábla az érdektelen 

tanúk vallomásait fogadta el. E körben értékelte azt is, hogy a felperes maga sem vitatta, hogy 

az alperes feléje élt többször is felszólítással a követelés megfizetése iránt. Nem merült fel 

arra nézve peradat, hogy a jelen eljárást megelőzően a felperes az alperesi követelést azzal 

hárította volna el, hogy a felújítás díjazását az alperes a felperesi házastárs által vezetett cégtől 

követelheti. Az alperes által csatolt, a felperes által tartalmát és valódiságát illetően ugyancsak 

nem vitatott hangfelvétel alapján a felek között nem volt olyan elszámolási vita, mely szerint 

a felperes az általa biztosított fellépési lehetőségekkel szemben számolta volna el az alperes 

felé fennálló tartozását, vagy a kivitelezés során hibás teljesítésre hivatkozott volna.  

 

Nem a jelen perre tartozik annak vizsgálata, hogy mindezen tevékenység ellenére a polgári 

jog kötelmi szabályai szerint a felperes minősült-e valóban a munkálatok megrendelőjének, 

mert ennek a kérdésnek az eldöntésére a felek közötti kötelmi jogvitában kerülhet sor. A 

felperes által hivatkozott jogsértés szempontjából irreleváns, hogy a tartozás elévült-e, az 

mikor vált esedékessé, mivel a bíróság előtt nem kikényszeríthető naturális obligáció nem 

jelenti egyúttal azt is, hogy a követelés egyáltalán ne állna fenn. 

 



Mindezekre tekintettel az alperes a kereseti kérelem tárgyává tett, sérelmezett kijelentés 

valóságtartamát a jelen per keretei között igazolta, ezért az elsőfokú bíróság érdemben 

helyesen döntött, amikor a kereseti kérelmet elutasította. 

 

Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgya tekintetében 

a Pp. 253. § /2/ bekezdése alapján helybenhagyta. 

 

 


