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BDT2015. 3243.

I. Magántitoknak a magánszférához tartozó olyan tény, adat minősül, amely
nem köztudott, és titokban tartásához a jogosultnak méltányolható érdeke

fűződik. Személyiségi jogsértés akkor valósul meg, ha a magántitok sérelmére
hivatkozó félnek volt olyan méltányolható magánérdeke, amely a jogsértő

ugyancsak méltányolható magánérdekével szemben elsőbbséget élvez.

II. A más magántitkát tartalmazó elektronikus levelezés anyaga mint bizonyíték
a bírósági eljárásban felhasználható, ha az a per tárgyával releváns módon

összefügg, és az igazság érvényesülését biztosítja.1

1 Megjelent: Bírósági Döntések Tára 2015/1/1.

Alkalmazott jogszabály: 1959. évi IV. tv. 75. § (1) bek., 81. § (1) bek.

A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes a 2008. évben a hat
különböző, megnevezett személynek küldött levele jogosulatlan megismerésével és nyilvánosságra
hozatalával a magántitokhoz, levéltitokhoz fűződő személyiségi jogát megsértette. Kérte az alperes
eltiltását a további jogsértésto˝l.

Előadta, hogy az alperes által jogosulatlanul megszerzett és mások részére hozzáférheto˝vé tett
adatok olyan személyes adatoknak minősülnek, melyeket az alperes az ő hozzájárulása nélkül
gyűjtött, tárolt, rögzített és használt fel. Az elektronikus levelek tartalma teljes egészében
magántitkát képezi, ennek ellenére azokat az alperes mások számára hozzáférheto˝vé tette,
nyilvánosságra hozta, a tudomására jutott magántitoknak a valóságtól eltérő értelmet tulajdonított.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Hivatkozott arra, hogy magatartása nem volt jogellenes. A
felperes keresete viszont a joggal való visszaélés tilalmába ütközik, mivel a megismert leveleket ő
hatósági eljárásban és a házasság felbontására irányuló, valamint a gyermekelhelyezés tárgyában
folyamatban lévő perben használta fel.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
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Jogi indokolásában rámutatott arra, hogy a magántitok alkotmányos alapjog, melyet az
Alkotmány 59. § (1) bekezdése részesít védelemben. Hivatkozott az 1959. évi IV. tv. (a
továbbiakban: 1959-es Ptk.) 81. § (1) bekezdésében foglaltakra. Rögzítette, hogy titok minden
olyan adat, tény, valamint az ezekbo˝l levont következtetés, amelynek a jogosult rendelkezési
köréből való kikerülése a jogosult érdeksérelmével járhat. Megítélése szerint, ha valaki magántitok
birtokába jut, önmagában jogsértést még nem valósít meg, csak abban az esetben, ha azt
jogosulatlanul nyilvánosságra is hozza vagy azzal egyéb módon visszaél. Önmagában tehát az a
magatartás, hogy az alperes a felperesi levelek tartalmát megismerte, levéltitok megsértésének nem
minősül. Figyelemmel arra, hogy az alperes sem vitatta azt a tényt, hogy a felperesi levelezés
hatósági eljárás során történő felhasználásához a felperes nem járult hozzá, önmagában
irrelevánsnak tartotta annak bizonyítását, hogy a levelezés megnyitása, a dokumentumok
megismerése a felperes hozzájárulásával vagy annak hiányában történt. Utalt arra, hogy a bírói
gyakorlat számos döntésben kitért a hangfelvétel és más alanyi jogsértésre alkalmas eszköz
felhasználása és az 1959-es Ptk. 4. §-ának összefüggéseire. A polgári jogok gyakorlása és a
kötelezettségek teljesítése során ugyanis a feleknek olyan magatartást kell tanúsítaniuk, hogy
érdekeik érvényesítése a társadalom érdekével összhangban álljon [1959-es Ptk. 2. § (1)-(2) bek.].
Kifejtette: a felperes az 1959-es Ptk. 75. § (1) bekezdésének és a 81. § (1) bekezdésének
szabályaival védett személyhez fűződő jogait az 1959-es Ptk. 5. § (2) bekezdésében meghatározott
joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon gyakorolta akkor, amikor azt a társadalmi
rendeltetéssel össze nem férő célra, az alperessel szemben illetéktelen előnyök szerzésére kívánta
érvényesíteni (BDT2009. 2126. és BDT2011. 2442.). Megállapította, hogy az alperes a felperes
által kereset tárgyává tett magánleveleket a közöttük folyamatban lévő házassági bontóperben,
illetve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál a gyermekük jogellenes külföldre vitele miatt
előterjesztett kérelméhez csatolta. Ezenkívül azon személyek számára tette megismerheto˝vé, akik a
levelek angol nyelvről történő lefordításában segédkeztek. Kiemelte, hogy a bíróság vagy más
hatóság előtt folyó eljárásban az igazság érvényesülésének biztosítása közérdek, a bizonyítás ezt a
célt szolgálja. Az alperesnek emellett jogos magánérdeke fűződik ahhoz, hogy az eljárások során az
általa állított felperesi magatartást igazolni tudja. Valamennyi, a felek között folyamatban volt és
folyamatban lévő eljárásban fontos, egyben nélkülözhetetlen és releváns annak bizonyítása, hogy a
felperes milyen okból, milyen módon és milyen körülmények között távozott külföldre a közös
gyermekekkel együtt. Mindez nem képezi jelen pernek a tárgyát, más bíróság hatáskörébe tartozó
bizonyítási kérdés, azonban e bizonyítási eszközto˝l az alperest a személyiségi jogvédelem
eszközeivel jogszeru˝en elzárni nem lehet. Az 1959-es Ptk. 84. § (1) bekezdés a) pontján alapuló
jogsértés megállapítására irányuló kereseti kérelem alaptalansága miatt az objektív
személyiségvédelmi eszközök alkalmazására nem kerülhetett sor.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben a felperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben az első
fokú határozat megváltoztatását és a kereseti kérelemnek helyt adó döntés meghozatalát kérte.
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Fellebbezési álláspontja szerint az elsőfokú bíróság hiányos tényállást állapított meg, és abból
téves jogi következtetéseket vont le. Előadta, hogy a perben bizonyítást nyert az, hogy a kereset
tárgyává tett leveleket az alperes több személy felé nyilvánosságra hozta. Azokat megismerte A. B.,
a fordításban közreműködő további három személy, valamint a házassági tanácsadásaik során
közreműködő személyek. Mindennek azért van jelentősége, mert más megítélés alá esik a
magántitok sérelme akkor, amikor annak nyilvánosságra hozatalára bírósági, hatósági eljárás során
kerül sor, és más a megítélése az e körön kívül eső visszaéléseknek. Hivatkozott arra, hogy az
alperessel szemben magántitok jogosulatlan megismerésének bűntette miatt kezdeményezett
pótmagánvádas eljárás eredményeként a másodfokon eljárt büntetőbíróság a hatályon kívül helyező
végzésében megállapította a bűncselekmény fennállásának tárgyi és alanyi elemeit. Előadta, hogy a
vitatott időszakban valóban Kanadában tartózkodott a gyermekekkel, de az alperessel naponta
kommunikáltak. Nem vitatta azt, hogy olyan alkotmányos jog iránti igényét érvényesíti, amely
korlátozható, azonban e jog korlátozására nem volt szükség, miután nem volt olyan ok, ami arra
alapot adott volna. Vitatta, hogy a levéltitokhoz, magántitokhoz fűződő személyiségi jogát
visszaélésszeru˝en gyakorolta. A levéltitok megsértésének ugyanis elégséges feltétele a levél
jogosulatlan megszerzése, nem szükséges annak nyilvánosságra hozatala. Az alperes jogai,
törvényes érdekei csak abban az esetben csorbulhatnak a felperesi joggyakorlás következtében, ha a
perbeli levelek alkalmasak az alperesi állítások bizonyítására. Miután azonban a nyilvánosságra
hozott levelek erre nem megfelelőek, visszaélésszeru˝ joggyakorlás nem állapítható meg a terhére, az
érintett levelek eleve alkalmatlanok az igazság kiderítésére. Az elsőfokú bíróság által hivatkozott
eseti döntések a kép- és hangfelvételhez fűződő személyiségi jog megsértésével kapcsolatosak, a
perbeli jogvitában nem alkalmazhatók. Jogszabályt sértett az elsőfokú bíróság, amikor a
szükségesség és arányosság elvét nem vizsgálta. Közös gyermekeiket engedéllyel vitte külföldre,
napi rendszerességgel tartották a kapcsolatot, így eleve kizárt az, hogy a Hágai Egyezményben
foglaltakat megszegte volna.

Az alperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú bíróság ítéletének a helybenhagyására irányult.
Bejelentette, hogy a felperes által kezdeményezett büntetőeljárás még folyamatban van, ez idáig

ebben nem került sor annak megállapítására, hogy a bűncselekmény tárgyi és alanyi feltételei
megvalósultak volna. A magántitok megismerésére vonatkozó felperesi nyilatkozatra előadta,
számára véletlenül derült ki az, hogy a felperes közös gyermekeikkel Kanadába kíván távozni. A
levelek tartalmát B. D. a számítógép javítása során ismerte meg. Tagadta, hogy A. B. számára
azokat hozzáférheto˝vé tette volna. Vitatta, hogy a magántitoksértés megvalósult, mivel a
házastársával közös számítógépet használtak, levelezésük is közös volt. Miután az érintett levelek a
közös gyermekekre vonatkoznak, magántitokról beszélni nem lehet. Fenntartotta azon perbeli
védekezését, hogy a levelezés anyagát bírósági eljárásban, illetve a minisztérium előtt
kezdeményezett hivatalos eljárásban használta fel abból a célból, hogy alátámassza a bekövetkezett
felperesi jogsértést. Ez azzal volt kapcsolatos, hogy a házastársa őt megtévesztve utazott külföldre a
gyermekekkel. Ha meg is valósította magatartása a személyiségi jogsértést, az nem aránytalan, a
megismert levelek tartalmának a gyermekelhelyezési per során jelentősége van, ekként jogosult volt
azok megismerésére és felhasználására.

A felperes fellebbezése nem alapos.
A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú eljárás során rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése

alapján arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg a
tényállását, továbbá az abból levont következtetésével, ekként meghozott döntésével is egyetértett.

Az 1959-es Ptk. 75. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles
tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. Az 1959-es Ptk. 81. § (1) bekezdése
értelmében személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok
vagy üzleti titok birtokába jut és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon
visszaél.

Magántitoknak a magánszférához tartozó olyan tény, adat minősül, amely nem köztudott és a
titokban tartásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik. A jogvitában ezért azt kellett
vizsgálni, hogy a felperesnek volt-e olyan méltányolható magánérdeke, amelynek az alperes által
hivatkozott, ugyancsak méltányolható érdekkel való ütközése során, az alperesi magánérdekkel
szemben elsőbbséget kell élveznie.
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A magántitok mint személyhez fűződő jog sérelmét a fenti rendelkezésbo˝l következo˝en a
megismert magántitoknak a nyilvánosságra hozatala, az azzal való visszaélés vagy illetéktelen
személlyel a jogosult hozzájárulása nélküli közlése valósítja meg. A jogsértés megállapítását nem
teszi kizárttá az sem, ha a magántitkot tartalmazó levél jogszeru˝en kerül a titokkal visszaélo˝
személy birtokába, ekként a perben annak valóban nem volt jelentősége, hogy a kereset tárgyává
tett levelek tartalmát az alperes milyen módon, felperesi hozzájárulással vagy annak hiányában
ismerte-e meg.

Az elsőfokú bíróság által beszerzett bizonyítékok alapján egyértelmu˝en megállapítható és
eldöntheto˝ volt az, hogy az alperes a felperesi levéltitok megismerésével és a magántitok
nyilvánosságra hozatalával nem követett el személyiségi jogsértést. Nem volt ugyanis figyelmen
kívül hagyható annak ténye, hogy az alperes ezen levelekből szerzett tudomást arról, hogy közös
gyermekeiket a felperes végleges szándékkal kívánja Kanadába vinni, az ennek megakadályozása
érdekében indított eljárás során és a gyermekelhelyezés iránt kezdeményezett perben kívánta a
levéltitkot tartalmazó elektronikus levelezés anyagát felhasználni. Azt a felperes sem vitatta, hogy
az általa sérelmezett levelezés anyagát az alperes a bíróság előtt folyamatban lévő bontóperükben, a
gyermekelhelyezés iránt indított peres eljárásban, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele
miatt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium előtt megindított hatósági eljárásban használta fel.

A bíróság előtt folyamatban lévő polgári perben a jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok
rendelkezésre bocsátása a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján a bizonyító fél kötelezettsége. Ekként a
másik fél magántitkát is tartalmazó bizonyíték csatolása, ha az a per tárgyával (a kereseti
kérelemben, viszontkereseti kérelemben foglaltakkal) releváns módon összefügg, személyiségi
jogsértést nem valósíthat meg. Ugyanez vonatkozik a más hatóság előtt kezdeményezett hivatalos
eljárások során becsatolt, magántitkot tartalmazó okirati bizonyítékok felhasználására is. A perben
nem volt vitás, hogy az alperes minimális mértékű számítógépes felhasználói ismeretekkel
rendelkezik, és az angol nyelvet sem ismeri. Ennek okán nem állapítható meg a jogsértés amiatt
sem, hogy az alperes más személy segítségét vette igénybe ahhoz, hogy a felperesi levelezés teljes
anyagához hozzáférjen, és a leveleket több személynek is bemutatta a magyar nyelvre történő
fordítás céljából. A fordításban közreműködő személyek száma nem haladja meg azt a
méltányolható mértéket, ami a jogsértést megalapozhatná. Nyilvánvalóan az érintett leveleket az
alperes a hivatkozott hatósági és bírósági eljárás során csak akkor tudta felhasználni, az azokra
alapozott, bizonyításra szoruló állításait csak abban az esetben tudta az eljárás anyagává tenni,
bizonyítékként felhasználni, ha azok tartalmát anyanyelvén megismerhette.

Nem vonta kétségbe az alperes, hogy a hivatkozott levelekben foglaltakat a házassági
tanácsadások alkalmával is ismertette. E körben azonban nem volt figyelmen kívül hagyható, hogy
a peres felek közös akaratelhatározás következtében vettek részt a házassági tanácsadásokon, ebből
következo˝en szándékuk nyilvánvalóan az volt, hogy a házasságukban felmerülő gondokat feltárják,
azokra megoldásokat keressenek. Ilyen elhatározás mellett nem lehet jogsértő a felperesi levelek
tartalmának bemutatása a szakember előtt, és vélelmezni kell a felperesi hozzájárulást is, hiszen a
felperes önként vett részt ezeken a tanácsadásokon azzal a szándékkal, hogy a házasságukat rendbe
tudják hozni, minderre pedig csak őszinte, feltáró nyilatkozatok megtétele esetén van lehetőség.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság is arra a meggyőződésre jutott, hogy a felperesi tagadás
mellett az alperesnek nem volt más lehetősége, mint hogy állításai alátámasztásaként a felperesi
levelezés anyagát felhasználja. Helytállóan mutatott rá arra az elsőfokú bíróság, hogy a
személyiségi jogi perben eljáró bíróságnak nem képezi feladatát annak eldöntése, hogy más perek,
más hatósági eljárások tárgyát képezo˝ vitában melyik félnek van igaza. Erre figyelemmel nem
foglalhat állást a bíróság abban a felperes fellebbezésében hivatkozott kérdéskörben sem, hogy az
alperes által csatolt bizonyítékok valóban alkalmasak-e az igazság kiderítésére, az alperesi állítások
alátámasztására. Ennek eldöntése nyilvánvalóan az adott ügyben eljáró bíróság feladatát képezi.

A másodfokú bíróság egyetértett a felperesi fellebbezés azon hivatkozásával, miszerint a
levéltitok megsértése megállapításának elégséges feltétele a levél jogosulatlan megszerzése, nem
szükséges a jogsértés megvalósulásához annak nyilvánosságra hozatala is. A fentiekben kifejtett
indokokra tekintettel azonban az volt megállapítható, hogy a levéltitok megismeréséhez az
alperesnek olyan méltányolható érdeke fűződött, amely következtében a felperes levéltitok
védelméhez fűződő személyiségi jogának korlátozására jogszeru˝ lehetőség van.

Minderre figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése
és a Pp. 254. § (3) bekezdése alapján helybenhagyta. (Fővárosi Ítélőtábla 2. Pf. 20 677/2013/10.)
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(A Fővárosi Ítélőtábla fenti jogerős ítéletét a Kúria Pfv. IV. 20 726/2014/4. ítéletével hatályában
fenntartotta.)
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I. Magántitoknak a magánszférához tartozó olyan tény, adat mino˝sül,
amely nem köztudott, és titokban tartásához a jogosultnak méltányolható
érdeke fu˝ződik. Személyiségi jogsértés akkor valósul meg, ha a magántitok
sérelmére hivatkozó félnek volt olyan méltányolható magánérdeke, amely
a jogsérto˝ ugyancsak méltányolható magánérdekével szemben elso˝bbséget
élvez. 1
II. A más magántitkát tartalmazó elektronikus levelezés anyaga mint
bizonyíték a bírósági eljárásban felhasználható, ha az a per tárgyával
releváns módon összefügg, és az igazság érvényesülését biztosítja. 1


