
A jóhírnév sérelmét jelenti, ha a nyomozó hatóság és az ügyészség a 
nyilvánvalóan más személyre vonatkozó adatok alapján a felperest 
büntetett előéletűként tűnteti fel.  
A személyiségi jogsértés objektív szankcióval kapcsolatos igények nem 

évülnek el, azok érvényesíthetőségének azonban korlátját képezi, ha a felperes 

igényét huzamosabb időn keresztül nem érvényesíti.  

 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.84.§ (1) bekezdés a-d./ pontja 

 

Győri Ítélőtábla Pf.I.20.070/2012/8. szám 

 

Az elsőfokú bíróság ítéletében a felperes keresetét elutasította. 

Ítéletének indokolásában megállapította, hogy a Komáromi Rendőrkapitányságon 

1999. november 4. napján 1519/1999.Bü. számon ismeretlen tettes ellen csalás vétsége 

miatt indult eljárásban a kihallgatott tanúk a felperes személy igazolvány törzslapjáról 

készült fénymásolat alapján felismerték a feljelentés szerinti elkövetőt.  

 

2000. április 10-én a felperessel szemben házkutatást foganatosítottak, melynek során 

egyebek mellett lefoglalásra került tizennégy darab cd-lemez. A házkutatás módja 

ellen a felperes nem élt panasszal. A lefoglalt cd-lemezeket a büntetőeljárásban 

beszerzett szakértői vélemény hamisítványnak minősítette. A felperesnek a gyanúsítás 

és a cd-lemezek lefoglalása miatt előterjesztett panaszát a Komáromi Városi 

Ügyészség B.240/2000/1. szám alatti határozatával elutasította.  

 

Az eljárás során az I.r alperes beszerezte a BM nyilvántartásból a felperes korábbi 

büntetéseire vonatkozó adatokat, ténylegesen azonban nem a felperes, hanem N. I. T. 

személyi adatai kerültek lekérdezésre. A nyomozóhatóság beszerezte a Nyíregyházi 

Városi Bíróság, mint fiatalkorúak bírósága által 6.Fk.175/1995/5. szám alatti ítéletet, 

amelyben az nem a felperes, hanem priuszlapon szereplő N. I. T. bűnösségét állapította 

meg.  

 

A Komáromi Városi Ügyészség a Komáromi Városi Bírósághoz 2000. augusztus 8-án 

érkezett vádindítványában csalás vétségével és – a cd-lemezekkel összefüggésben – 

szerzői és szomszédos jogok megsértése vétségével vádolta a felperest. A bírósághoz 

2000. december 4-én érkeztetett beadványában az ügyészség a csalás vétsége miatt 

emelt vádat ejtette, tekintettel arra, hogy a cselekmény elkövetését más személy az 

ellene folyamatban lévő büntetőeljárásban elismerte. 

 

A Komáromi Városi Bíróság a 2001. február 22. napján kelt 5.B.2014/2000/4. számú 

ítéletével a felperest az ellene öt rendbeli szerzői és szomszédos jogok megsértésének 

vétsége miatt emelt vád alól felmentette, a tizennégy darab cd-lemez lefoglalását 

megszüntette és azokat a felperesnek kiadni rendelte. Az ítélet indokolásában a bíróság 

kiemelte, hogy a vád tévesen tüntette fel büntetett előéletűként a felperest, mert a 

nyomozati iratokban szereplő erkölcsi bizonyítvány nem a vádlottra vonatkozott. 

 



A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség fellebbezése folytán eljárt III.r alperes 

az 5.Bf.245/2001/4. számú 2002. május 9. napján kelt ítéletében a Komáromi Városi 

Bíróság 5.B.214/2000/4. számú ítéletét megváltoztatta, és megállapította, hogy a 

felperes elkövette az öt rendbeli szerzői és szomszédos jogok megsértésének vétségét, 

ezért őt egy évi időtartamra próbára bocsátotta, egyúttal rendelkezett a cd-lemezek 

elkobzásáról és azokat megsemmisítés végett a MAHASZ szakértői ellenőrzési 

csoportjának kiadni rendelte.  

 

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Legfelsőbb Bíróság 2005. november 

24-i Bfv.II.617/2005/5. szám alatti ítéletével az első és másodfokú ítéletek hatályon 

kívül helyezése mellett a felperest az elleni öt rendbeli szerzői és szomszédos jogok 

megsértésének vétsége miatt emelt vád alól felmentette, érdemét tekintve osztva a 

Komáromi Városi Bíróság álláspontját arra vonatkozóan, hogy a perbeli esetben 

bűncselekmény nem valósult meg. A Legfelsőbb Bíróság ítélete a III.r alperes részére 

2006. január 23. napján került megküldésre. 

 

A Tatai Városi Bíróság a B.155/2004. számon folyamatban volt büntetőügyben a 

2005. június 7. napján kelt ítéletében megállapította a felperes bűnösségét egy rendbeli 

súlyos testi sértés büntettében, ezért őt nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte és 

mellékbüntetésként két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, egyúttal elrendelte a 

Tatabányai Városi Bíróság 6.B.349/1999/2. számú ítéletével kiszabott egy év 

börtönbüntetés végrehajtását. Ez utóbbi ítélet négy rendbeli csalás büntette miatt, mint 

társtettest, három rendbeli csalás büntette miatt, mint társtettest a felperest egy év 

börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását három évre felfüggesztette, 

megállapítva, hogy a vádlott párfogó felügyelet alatt áll. A 6.B.349/1999/2. szám alatti 

ítélet indokolásában írt tényállás szerint a felperest öt rendbeli szerzői vagy szerzői 

joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt elítélték. Az elsőfokú bíróság súlyosító 

körülményként értékelte, hogy a vádlott több ízben volt már korábban büntetve. A 

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 3.Bf.344/2005/16. számú ítéletével az elsőfokú 

ítéletet annyiban változtatta meg, hogy a kiszabott büntetést háromszáz napi tétel 

pénzbüntetésre enyhítette, a pénzbüntetés egy napi tételének összegét 300,- Ft-ban 

állapította meg, egyúttal mellőzte a korábbi szabadságvesztés végrehajtására 

vonatkozó rendelkezést. 

 

Az elsőfokú bíróság hangsúlyozta, hogy a személyhez fűződő jogok megsértésének 

megállapítása iránt indított perben arra nincs lehetőség, hogy a bíróság más 

jogterülethez tartozó kérdéseket érdemben vizsgáljon. Utalt arra, hogy az utóbb 

tévesnek ítélt vádemelés önmagában nem elegendő a nyomozó és a vádhatóság 

felróható magatartásának a megállapítására. Rámutatott, hogy a büntetőeljárás során 

törvényesen lefolytatott eljárási cselekmények nem alapozzák meg a személyiségi 

jogok sérelmét. Kifejtette, hogy a személyiséget korlátozó intézkedésekre vonatkozó 

rendelkezések megsértése esetén a kártérítési igény érvényesítésének további feltétele, 

hogy a Ptk.349.§-a szerinti feltételek is teljesüljenek.  

 

Az elsőfokú bíróság – hangsúlyozva, hogy az alkotmány szerinti alapvető jogok és 

kötelezettségek nem azonosíthatóak a személyiségvédelmi jogokkal – rámutatott, hogy 



a felperessel szemben foganatosított házkutatásra, lefoglalásra, „rabosításra” és a 

megalapozott gyanú közlésére, a büntetőeljárás lefolytatására a vonatkozó eljárási 

szabályok betartása mellett került sor.  

 

Megállapította, hogy az I.r és II.r alperesek eljárásában ugyanakkor konkrét 

hiányosság volt tetten érhető azt illetőn, hogy nem a felperesre vonatkozó erkölcsi 

bizonyítvány került a nyomozati iratokhoz szerelésre, és a vádindítvány büntetett 

előéletűként tüntette fel a felperest. Kifejtette, hogy önmagában a téves 

adatfelhasználás többlettényállás hiányában nem alapozza meg a személyiségi 

jogsértés alapított igényt. A téves adat a büntetőeljárás során korrigálásra került, az a 

büntetőeljárás kereteiből nem került ki.  

Az elsőfokú bíróság figyelemmel volt arra is, hogy a felperes az ezzel kapcsolatos 

igényét a jogsértés elkövetése után tíz év elteltével terjesztette elő az I.r és II.r 

alperesekkel szemben.  

Rámutatott, hogy a felperes tévesen értelmezte az I.r és II.r alperesek vonatkozásában 

azt, hogy a hamis cd-k másolását neki tulajdonították, mert a helyes szóhasználat 

értelme az, hogy a felperes másolt cd-t vásárolt és birtokolt. 

 

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a Tatai Városi Bíróság előtt 5.B.155/2004. 

szám alatt folyamatban volt eljárásban sem állapítható meg személyiségi jogsértés, 

mert az elsőfokú bíróság ítéletének meghozatalakor (2005. június 7.) a Legfelsőbb 

Bíróság még nem hozta meg felmentő ítéletét, és annak megküldésére csak a 

3.Bf.344/2005/16. számú 2005. december 7. napján kelt ítélet meghozatala után, 2006. 

január 23-án került sor. A kereseti kérelemben sérelmezett 3.Bf.344/2005/16. szám 

alatti ítéletből kitűnően a másodfokú bíróság a felmentéssel érintett elítélést nem vette 

súlyosító körülményként figyelembe, és a felperessel szemben jóval enyhébb büntetést 

szabott ki, mint az elsőfokú bíróság.  

 

Az alperesek elévülési kifogásával kapcsolatban a felperes nem vagyoni kártérítés 

megtérítésére irányuló igényét illetően kifejtette, hogy az első, jogsértőként megjelölt 

cselekményre 2000. április 10-én került sor, a III.r alperes jogerős ítélete pedig az öt 

rendbeli szerzői és szomszédos jogok megsértésének vétségével kapcsolatban 2002. 

május 9. napján kelt. Az igényérvényesítésre nyitva álló, a Ptk.324.§ (1) bekezdése 

szerinti határidő a perindításig eltelt. A Legfelsőbb Bíróságnak a felperes felmentését 

eredményező döntéséig pedig legfeljebb az elévülés Ptk.326.§ (2) bekezdése szerinti 

nyugvásáról lehet beszélni, mely időponttól számítva az elévülési időből még 

rendelkezésre álló időn belül, ha pedig az már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb 

van hátra, egy éven belül kellett volna a felperesnek igényét érvényesítenie. 

 

Az elsőfokú bíróság alaptalannak találta a felperes kereseti kérelmét a tisztességes 

eljáráshoz való jog megsértésére alapított igénnyel kapcsolatban is. Rámutatott hogy a 

III.r alperes vonatkozásában e kereseti kérelem nem tekinthető a Pp.2.§ (3) bekezdése 

szerinti igényérvényesítésnek, mert e jogintézmény a büntetőügyekkel összefüggésben 

nem alkalmazható. A tisztesség eljáráshoz való jog megsértésére alapított kárigény 

nem foghatott helyt, mert e vonatkozásban sem a jogellenesség sem a személyiségi jog 

sérelme nem volt megállapítható.  



 

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

megváltoztatását a kereseti kérelemnek való teljes körű helyt adást, valamint az 

alperesek perköltségben való marasztalását kérte.  

 

Álláspontja szerint az elsőfokú ítélet sérti az Alkotmány 57.§ (4), 59.§ (1) 

bekezdésében írtakat, valamint a Ptk.75.§ (1) bekezdésében, 76.§-ában, 78.§ (1) és (2) 

bekezdésében, 84.§ (1) bekezdés a./ és e./ pontjában és 326.§ (1) bekezdésében 

foglaltakat. A személyhez fűződő jogok megsértésére alapított igény olyan 

alkotmányos emberi jog, amely nem évül el az érvényesíthetőség tekintetében.  

Az elsőfokú ítélet indokolása ellentmondásos, mert egyrészt a megyei bíróság 

jogszerűnek tartotta a felperessel szemben lefolytatott büntetőeljárást az alperesek 

részéről, más helyen pedig arra utalt, hogy annak jogszerűsége a jelen eljárásban nem 

volt vizsgálható, illetőleg a felperes által hivatkozott jogsértéseket az adott eljárásban 

orvosolhatta volna. Támadta az elsőfokú ítéletet azzal is, hogy az nem fejti ki 

részletesen milyen „többlettényállás” lenne szükséges az alperesekkel szemben 

érvényesíteni kívánt igény alaposságához. Hangsúlyozta, hogy az I.r és II.r alperesek 

nyilvánvaló hibát vétettek, amikor más személyre vonatkozó adatokat szereztek be a 

büntetőeljárásban és ez önmagában alapossá teszi a velük szemben előterjesztett 

kereseti kérelmet. Fenntartotta, hogy az I.r és II.r alperesek megsértették a Be.6.§ (1) 

és (2) bekezdésében írtakat, mert akkor jártak volna el helyesen, ha a felperes 

gyanúsítására nem kerül sor, a felperes ellen nem emelnek vádat illetőleg az ügyészség 

nem él fellebbezéssel a felperest felmentő elsőfokú ítélet ellen.  

A kárigény érvényesíthetőségével kapcsolatban kifejtette, hogy amennyiben a 

személyiségi jogsértésre alapított igények nem évülnek, akkor a kártérítési igény 

érvényesíthetősége az elévülés tekintetében is akkor válhat esedékessé, amikor a 

sérelmet szenvedett személy a Ptk.84.§ (1) bekezdés a-d./ pontjaiban biztosított 

igényét érvényesíti. 

 

Az I.r, II.r és III.r alperesek fellebbezési ellenkérelmeikben – fenntartva az elsőfokú 

eljárás során tett előadásaikat – az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérték.  

 

A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos: 

 

Az elsőfokú bíróság a szükséges és egyben elégséges körben a bizonyítási eljárást 

lefolytatta, a beszerzett bizonyítékokat egyenként és összességükben megfelelően 

okszerűen a Pp.206.§ (1) bekezdésének megfelelően értékelve helyes tényállást 

állapított meg, és az alapján érdemben helytálló döntést hozott. 

 

Helyesen utalt arra az elsőfokú bíróság, hogy az alkotmány szerinti jogok és 

kötelezettségek rendszere nem azonosítható a Ptk. szerinti személyiségi jogok 

rendszerével. Osztja az ítélőtábla az elsőfokú bíróság álláspontját az illetően, hogy az 

I.r és II.r alperesek eljárása a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelt, így 

azok a felperes személyiségi jogait nem sértették. Helytálló az is, hogy a tévesnek ítélt 

vádemelés nem elegendő a nyomozó és vádhatóság felróható magtartásának a 

megállapításához, és súlyos eljárási szabálysértés valamint a fél személyisége lényegét 



alkotó tulajdonságok sérelme hiányában az I.r, II.r alperesekkel szemben előterjesztett 

kereseti kérelem nem foghatott helyt. Helyesen utalt arra is az elsőfokú bíróság, hogy a 

felperes tévesen értelmezte, hogy az I.r és II.r alperesek neki tulajdonították a 

hamisított cd-k másolatát.  

 

Egyetért az ítélőtábla azzal is, hogy a Tatai Városi Bíróság előtt 5.B.155/2004. szám 

alatt folyamatban volt eljárás illetőleg a Tatabányai Városi Bíróság 6.B.349/1999/2. 

számú ítéletében írtak nem valósítottak meg jogsértést, mert az elsőfokú eljárás során 

még nem került sor a Legfelsőbb Bíróság felmentő ítéletének meghozatalára, az pedig 

csak a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 3.Bf.344/2005/16. számú ítéletét 

követően került megküldésre. 

 

Osztja az ítélőtábla az elsőfokú bíróság álláspontját azt illetően, hogy a tisztességes 

eljáráshoz való jog megsértésére alapított kártérítési igény a Ptk.349.§-a alapján 

érvényesíthető.  

 

A felperes az I. r. alperessel szemben 2010. június 7. napján, a II. r. alperes ellen 2010. 

június 16. napján, a III. r. alperes ellen 2010. szeptember 14-én terjesztette elő kereseti 

kérelmét. Az ítélőtábla egyetért az elsőfokú bíróságnak a kártérítési igény elévülése 

kapcsán kifejtett indokolásával azzal a pontosítással, hogy a felperes büntetett 

előéletére vonatkozó adat téves volta már a Komáromi Városi Bíróság előtt 

5.B.214/2000. szám alatt folyamatban volt büntetőeljárás során,a 2001. február 22-i 

tárgyaláson nyilvánvalóan ismertté vált. Az 5.B.214/2000/4. számú jegyzőkönyv 

szerint a vádlott személyi körülményeire folytatott kihallgatása során az eljáró bíró 

megállapította, hogy az erkölcsi bizonyítvány a beszerzett ítéletmásolattal nem 

egyezik, az erkölcsi bizonyítványban feltüntetett ítélet nem a felperessel szemben 

került kiszabásra. Ebből következően az I.r és II.r alperesekkel szemben a téves adat 

beszerzésére és felhasználására alapított kártérítési igény elévülésének kezdő időpontja 

2001. február 22. volt és e vonatkozásban nem állapítható meg az elévülés nyugvása 

sem. 

 

Érdemben helyesen döntött az elsőfokú bíróság, amikor arra a következtetésre jutott, 

hogy a nem a felperesre vonatkozó erkölcsi bizonyítvány beszerzésére és 

felhasználására alapított további- a jogsértés megállapítására irányuló - felperesi igény 

sem alapos. Az elsőfokú bíróság indokolásában kifejtettektől eltérően az ítélőtábla 

álláspontja szerint az I.r és II.r alperesek nyilvánvalóan téves adatfelhasználása 

önmagában jogsértő volt. Mind a nyomozóhatóságnak mind a vádhatóságnak észlelnie 

kellett volna, hogy a lekért adatok a felperes személyes adataival nem egyeznek, a 

vádindítványban is meghivatkozott elítélés egyértelműen nem a felperesre vonatkozik. 

Különösebb magyarázatot nem igényel az sem, hogy a Ptk.78.§ (1) bekezdése szerinti 

jó hírnév sérelme megvalósul, ha valakinek olyan bűncselekménnyel kapcsolatos 

jogerős elítélést rónak a terhére, amelyet valójában nem követett el, elítélésére nem 

került sor.  

 

A Ptk.78.§ (2) bekezdése szerint a jó hírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más 

személyre vonatkozó, azt sértő valótlan tényt állít, híresztel vagy való tényt hamis 



színben tüntet fel. A jogsértés megvalósulásához nem szükséges, hogy a tény állítása, 

híresztelése szélesebb körben megvalósuljon. A jogsértés megvalósulásához elegendő, 

ha a sérelmes közlemény mindössze egyetlen más személy felé közlésre kerül. Az, 

hogy az állítás, híresztelés milyen körben válik ismertté nem a jogsértés 

megvalósulása, hanem az arra alapított kártérítési igény körén belül bír jelentőséggel. 

Ebből következően annak nincs jelentősége, hogy a téves adat a büntetőeljárás 

keretéből nem került ki, mert a valótlan állítás megvalósult azzal, hogy a 

nyilvánvalóan nem a felperesre vonatkozó adatot a nyomozó hatóság a felperesre 

vonatkoztatta és ezt az állítását a vádhatósággal közölte, illetőleg a vádhatóság 

hasonlóképpen járt el a bíróság felé.  

 

Ugyanakkor helytállóan hivatkozott az elsőfokú bíróság arra, hogy ugyan a Ptk.84.§ 

(1) bekezdés a-d./ pontja szerinti objektív szankciókkal kapcsolatos igények nem 

évülnek el, azok érvényesíthetőségének azonban korlátját képezi, ha a felperes igényét 

huzamosabb időn keresztül nem érvényesíti. A felperes által a kereseti kérelemben kért 

a Ptk.84.§ (1) bekezdés a./ pontja szerinti megállapításra irányuló igénynek is van 

reparációs jelege, amely a jelentős időmúlásra tekintettel rendeltetését már 

nyilvánvalóan nem tudja betölteni.  

 

Erre figyelemmel az elsőfokú bíróság érdemben helyesen döntött, amikor az I.r és II.r 

alperessel szemben az elítéléssel kapcsolatos téves adatközlésre alapított kereseti 

kérelmet is elutasította.  

 

Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.253.§ (2) 

bekezdése szerint helybenhagyta.  

 


