
 
A felperes által érvényesített személyiségvédelmi igény és a versenyjogi 
törvény által lehetıvé tett igényérvényesítés nem az általános és különös 
viszonyában áll egymással, hanem a jogosult választása szerint bármelyik 
jogvédelmet igényelheti,  a  bíróság a jogosult által választott eljáráshoz 
pedig kötve van, az eltérı alapon történı elbírálás a keresethez kötöttség 
elvét megsértette. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Pp.3.§ /2/ bek., Tpvt. 4. § -a., 80.§ (1) és (2) bek.,Ptk.84.§/1/ 
bek.  
 
 Gyıri Ítélıtábla Pf.I.20.250/2007/4.szám 
 

 
A megyei bíróság a felperes keresetét elutasította. 
Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a felperes kereseti kérelmét ugyan 
kizárólag a Ptk.-nak a személyhez főzıdı jog megsértésére vonatkozó, valamint az 
ehhez kapcsolódó kártérítési felelısség szabályaira alapította, azonban a megyei 
bíróság  azt állapította meg, hogy van olyan speciális jogszabály, amelynek törvényi 
tényállása a kereseti tényállásra irányadó. Ez pedig a Tisztességtelen piaci magatartás 
és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 4. § -a.  
Ezért, figyelemmel a Pp.4. §-ában írt rendelkezésre is, a felperes igényét nem a 
kártérítési felelısség általános szabályai alapján, hanem a Tpvt. alapján kell elbírálni. 
Ez független attól, hogy hasonló szankciós következményeket tartalmaz a Tpvt. is, 
mint a kártérítéssel kapcsolatos Ptk. rendelkezések.  
E körben – figyelemmel a Tpvt. 80. § (1) és (2) bekezdésére – a perindítási határidı 
a jogellenes magatartásról való felperesi tudomásszerzéstıl legkésıbb 2006. július 6. 
napjától számítandó, amely határidı a 2007. február 8-i felperesi perindításig eltelt, 
azaz a felperesi követelés elévült.  
 
Az ítélet ellen a felperes fellebbezett, elsıdlegesen eljárási szabálysértés,  
másodlagosan megalapozatlanság okán az ítélet hatályon kívül helyezése, 
harmadlagosan az ítélet megváltoztatása és keresetének való helyt adás iránt.  
 
Megismételve az elsıfokú eljárásban tett nyilatkozatait elıadta, miszerint az I. r. 
alperes jogellenes magatartása nem merült ki abban, hogy munkaviszonyának 
fennállása alatt hozzáférhetıvé tette a felperes, valamint annak beszállítói közötti 
szerzıdéses kapcsolat részleteit a II. r. alperes számára, továbbá hasonló módon 
járt el ugyancsak az üzleti titok körébe tartozó minıségellenırzési know-how –val 
is. Ugyanis mind a szerzıdéses adatokat, mind pedig a know-how –t  az I. r. alperes 
a II. r. alperes ügyvezetıjeként és - ebbıl következıen  - a II. r. alperes szintén 
jelenleg is használja, a megoldásokat hasznosítja, a megjelölt jogviszonyt ezen 
adatok ismeretében folyamatos felhasználás mellett tartja fenn, azaz a sérelmes 
állapot fennáll, az elévülés nem következhetett be. 



 
A fellebbezési álláspont szerint az elsıfokú bíróság az ítélet indokolásában nem 
fejtette ki, hogy a tudomásszerzéssel kapcsolatos felperesi elıadást miért nem találta 
megalapozottnak, a tényállást nem tisztázta teljes körően, jogi következtetése sem 
helytálló, így indokolási kötelezettségének sem tett eleget. 
 
A fellebbezési ellenkérelem az ítélet helybenhagyására irányult. 
 
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 
 
A megyei bíróság azt helyesen állapította meg, hogy a felperes a kereseti kérelmében 
kizárólag a Ptk.-nak a személyhez főzıdı jogok a megsértésére vonatkozó 
rendelkezési alapján érvényesített objektív igényeket (Ptk.84.§/1/ bekezdés a/, 
b/pont),  az ehhez kapcsolódó kártérítési felelısség szabályaira hivatkozással 
terjesztett elı kártérítési igényt. (Ptk.84.§/1/ bekezdés e/pont, 339.§, 355.§/1/ 
bekezdés). 
 
A felperes tényelıadásai alapján azonban a megyei bíróság az elızıekhez képest – 
tévesen – speciálisnak ítélt (lex specialis derogat legi generali) Tpvt. alapján bírálta el 
a keresetet és állapította meg az igény elévülését. Ez az álláspont alapvetıen téves. 
Kétségtelen, hogy a bíróság – az un. jogcímes kereseteket kivéve – nincs kötve a fél 
által megjelölt jogcímhez, a tényelıadás alapján más jogcímen is elbírálhatja azt. 
 
Az adott ügyben azonban a felperes által érvényesített személyiségvédelmi igény és 
a Tpvt. által lehetıvé tett igényérvényesítés nem az általános és különös 
viszonyában áll egymással, hanem a jogosult választása szerint bármelyik 
jogvédelmet igényelheti,  a  bíróság a jogosult által választott eljáráshoz pedig kötve 
van.  
Ugyanis a személyhez főzıdı jogok és a szellemi alkotások joga egymást 
kiegészítve, olykor egymást helyettesítve gondoskodik a jogalanyok védelmérıl. A 
védelem tehát párhuzamos: a jogaiban sértett fél választhat, hogy a jogvédelem 
melyik eszközével él a külön jogszabályok (Tpvt. Szjt. stb.) biztosította jogokat 
érvényesíti-e, vagy a Ptk.84.§-ában megjelölt lehetıségeket részesíti-e elınyben. A 
külön jogszabályok megsértése nem minden esetben jelenti egyben a személyhez 
főzıdı jogok sérelmét, más esetben viszont ha az alkotás nem éri el a külön 
jogszabály adta védelmet (pl. nem részesül szabadalmi oltalomban, vagy szerzıi jogi 
védelemben, stb.) az általános szabályok szerint mégis védelem igényelhetı. A 
párhuzamosság oka, hogy más-más a védett jogtárgy: a Tpvt. a gazdasági verseny 
szabadságát és tisztaságát védi, míg a Ptk. a személynek az üzleti titokhoz (stb.) való 
személyiségi jogát, illetıleg az általa létrehozott szellemi alkotás, ismeret, 
tapasztalathoz főzıdı, mint a szerzı és a létrehozott mő közti személyhez főzıdı 
jogát részesíti védelemben.  
 



Miután a felperesnek módjában állt megválasztani, hogy a védelmet a Ptk. alapján, 
vagy a Tpvt. alapján kívánja-e érvényesíteni, a megyei bíróság a keresethez kötöttség 
elvét megsértve (Pp.3.§ /2/ bekezdés) bírálta el az igényt a Tpvt. rendelkezései 
szerint. 
Ezzel az elsıfokú eljárás lényeges szabályát sértette meg, ezért az ítélıtábla a megyei 
bíróság ítéletét – a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül – a 
Pp.252.§ /2/ bekezdése értelmében hatályon kívül helyezte, és a megyei bíróságot a 
per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.  
 
A megismételt eljárásban a megyei bíróságnak a felperes kereseti kérelmének 
megfelelıen perbe vitt jog vonatkozásában kell döntenie. 
 
 
 
 
 


