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BH1985. 57.

I. A személyhez fűződő jogok megsértése megvalósulhat a képmás vagy
hangfelvétel visszaéléssel történő elkészítésével is. Ha a lakó a falon áthallatszó
hangos kijelentéseket tesz a szomszédos lakás lakójának személyével
kapcsolatban, és ez utóbbi erről a saját lakásában elhelyezett hangfelvevő
berendezéssel felvételt készit, ez a magatartás nem jelent más jogvédte
érdekkörében történő illetéktelen behatolást [jogsértést].

II. A hangfelvételnek bírósági vagy szabálysértési eljárásban bizonyítékként való
előterjesztése felhasználásnak - nyilvánosságra hozatalnak - minősül, és a
felhasználás tényének megállapítása szempontjából közömbös az, hogy a
hangfelvétel készítése a személyiségi jogok megsértésével vagy ilyen jogsértés
nélkül történt.

III. A bíróság vagy más hatóság előtt folyó eljárásban az igazság
érvényesülésének biztosítása közérdek, és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Nem
lehet ezért - az egyébként is jogsértés nélkül készült hangfelvétel felhasználását
visszaélésnek tekinteni, ha ez a hangfelvétel felhasználójával szemben elkövetett
jogsértéssel kapcsolatos bizonyítás érdekében történik [Ptk. 75. § (1) bek., 80. §
(1) és (2) bek., 4. § (1) bek.].

A felperes és az alperesek egymással szomszédos lakásban laknak, a falak nagyon vékonyak, a
hangos beszéd áthallatszik. K. J. és K. J-né alperesek a saját lakásukban több alkalommal
hangfelvételt készítettek arról, ami dr. B. V. felperes lakásából hozzájuk áthallatszott. Majd K. J. és
K. J-né alperesek becsületsértés miatt feljelentést tettek dr. B. V. ellen a szabálysértési hatóságnál.
Előadták, hogy dr. B. V. őket sértő dolgokat kiáltoz át hozzájuk a falon keresztül. Ennek az
igazolására a szabálysértési ügyben tartott tárgyaláson felmutatták és csatolták az általuk készített
hangfelvételeket. Ezek egy részét a tárgyaláson lejátszották.

Ezután dr. B. V. és felesége rágalmazás vétsége miatt büntető feljelentést tett K. J. és K. J-né
ellen a szabálysértési ügyben tett feljelentés tartalma miatt. A becsületsértés miatt dr. B. V. ellen
indított szabálysértési ügyet, valamint a rágalmazás vétsége miatt K. J. és felesége ellen indított
ügyet egyesítették, majd az eljárást felfüggesztették.

Dr. B. V. felperes a keresetében előadta, hogy az alperesek megsértették személyhez fűződő jogát
azzal, hogy a felperes által a saját lakásában folytatott beszélgetésro˝l hangfelvételt készítettek,
továbbá hogy ezeket a felvételeket a szabálysértési eljárás során benyújtották, és részben
lejátszották. Kérte a jogsértés megállapítását, az abbahagyásra kötelezést és az eltiltást a jogsértés
megismétléséto˝l, a felvételek megsemmisítésének az elrendelését és azt, hogy az erre vonatkozó
nyilatkozatot a felek által lakott ház kapualjában függesszék ki.

Az alperesek kérték a kereset elutasítását. Védekezésük szerint a felperes őket sértő kifejezéseket
használt, ezért volt szükség a hangfelvételre.

Az elsőfokú bíróság az ítéletével elutasította a keresetet. Az indokolás szerint az alperesek nem
sértették meg a felperes személyhez fűződő jogát, mert a felperes sértő kiabálásával gátolta őket a
lakás használatában. A hangfelvételt a velük szemben elhangzott és saját lakásukba áthallatszó
kijelentések bizonyítása végett készítették. Az államigazgatási hatóság előtt folytatott szabálysértési
eljárásban a szabálysértési előadó előtt le is játszottak a hangfelvételt, erről feljegyzés is készült. Ez
az eljárás azonban az elsőfokú bíróság ítéletének indokai szerint nem minősül sem a hangfelvétel
felhasználásának, sem nyilvánosságra hozatalának. A bíróság előtt ezt követően folytatott büntető
eljárás során pedig a hangfelvétel felhasználására nem volt lehetőség, mert az elveszett.
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A felperes fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az ítéletével részben megváltoztatta az
elsőfokú bíróság ítéletét, és megállapította, hogy az alperesek megsértették a felperes személyhez
fűződő jogát azzal, hogy a felperes hangjáról - hozzájárulása nélkül - hangfelvétel készítettek.
Eltiltotta az alpereseket az ilyen cselekményto˝l, és kötelezte, hogy elégtétel nyújtásaként írásban
adjanak bocsánatkéro˝ nyilatkozatot, ennek elmulasztása esetén a nyilatkozatot az ítélet
megállapításai pótolják. Ezt meghaladóan a keresetet elutasító rendelkezést helyben hagyta.

Az indokolás szerint a Ptk. 75. §-ának (3) bekezdése értelmében a más hangjáról - hozzájárulása
nélkül - készült hangfelvétel személyhez fűződő jogot sért akkor is, ha a felvétel a sólyát lakásában
készült. Erre az sem ad okot, ha a szomszéd lakásban történtek zavarják a saját lakás használatát,
mert a jogsértésre nem lehet jogsértéssel válaszolni. A másodfokú bíróság álláspontja szerint az
alperesek eljárásának jogellenességét az sem menti, hogy állításuk szerint bizonyítékként volt
szükségük a felvételre. Nem sértették meg azonban a felperes személyhez fűződő jogát a
hangfelvételnek a szabálysértési eljárásban bizonyítékként való felhasználásával. Az igazság
kiderítéséhez fűződő fontos társadalmi érdekre tekintettel a jogellenesen megszerzett bizonyíték is
felhasználható.

A jogerős ítélet ellen a Pp. 270. §-ának (1) bekezdése alapján emelt törvényességi óvás alapos.
A Ptk. 75. §-ának (1) bekezdése általánosságban írja elő, hogy a személyhez fűződő jogokat

mindenki köteles tiszteletben tartani. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos személyhez
fűződő jogokat a Ptk. 80. §-a szabályozza. A Ptk. 80. §-ának (1) bekezdése értelmében a
személyhez fűződő jogok megsértését jelenti más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos
bármiféle visszaélés. A Ptk. 80. §-ának (2) bekezdése szerint pedig képmás vagy hangfelvétel
nyilvánosságra hozatalához - nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása
szükséges.

A jogszabály a képmás vagy hangfelvétel készítéséro˝l külön nem rendelkezik. A Ptk. 80. §-ának
(1) bekezdésébo˝l következik azonban, hogy a személyhez fűződő jogok megsértése megvalósulhat a
képmás vagy hangfelvétel visszaéléssel történő elkészítésével is. A perben ügydöntő egyik kérdés
volt tehát az, hogy az alperesek részéro˝l a hangfelvétel elkészítése jogellenesen történt-e. Az adott
esetben a felperes a falon át érthetően áthallatszó hangos kijelentéseket tett az alperesek
személyével kapcsolatban. Nem jelentett ezért a felperes jogvédte érdekkörébe történő illetéktelen
behatolást, jogsértést az, hogy az alperesek erről - a saját lakásukban elhelyezett - hangfelvevo˝
berendezéssel felvételt készítettek. A felvétel elkészítése tehát nem volt jogellenes, a felperes
azonban a felhasználás jogszeru˝ségét is vitatta, illetve jogellenességét állította.

A hangfelvételnek bírósági vagy szabálysértési eljárásban bizonyítékként való előterjesztése
felhasználásnak - nyilvánosságra hozatalnak minősül, és a felhasználás tényének megállapítása
szempontjából közömbös az, hogy a hangfelvétel készítése a személyi jogok megsértésével vagy
ilyen jogsértés nélkül történt. Az elsőfokú bíróság ítéletének ezzel ellentétes álláspontja téves.

Annak eldöntésénél, hogy a hangfelvétel felhasználása a Ptk. 80. §-ának (2) bekezdésére
figyelemmel jogellenes nyilvánosságra hozatalnak minősült-e, tekintettel kell lenni a
rendeltetésszeru˝ joggyakorlás (Ptk. 4. §) követelményeire, amely mindkét felet terheli. A Ptk. 4.
§-ának (1) bekezdése értelmében a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a
feleknek olyan magatartást kell tanúsítaniuk, hogy érdekeik érvényesítése a társadalom érdekével
összhangban álljon. A bíróság vagy más hatóság előtt folyó eljárásban az igazság érvényesülésének
biztosítása közérdek, és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Nem lehet ezért - az egyébként is jogsértés
nélkül készült hangfelvétel felhasználását visszaélésnek tekinteni, ha ez a hangfelvétel
felhasználójával szemben elkövetett jogsértéssel kapcsolatos bizonyítás érdekében történik.

A másodfokú bíróság ezért helyesen állapította meg ítéletében, hogy - az adott esetben - a
hangfelvétel bizonyítékul való felhasználása nem tekinthető jogsértésnek. Téves viszont a fentebb
kifejtettek szerint érdemi döntése abban a vonatkozásban, hogy a hangfelvételnek az elkészítése
jelentett visszaélést, és ezért alkalmazhatók a Ptk. 84. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában
meghatározott jogkövetkezmények.

Az előadottakra tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a másodfokú ítéletet részben hatályon kívül
helyezte, és az elsőfokú bíróság elutasító ítéletét a kifejtettek szerint - részben eltérő indokok
alapján - teljes egészében helyben hagyta. A Pp. 81. §-ának alapján kötelezte a felperest a
fellebbezési költség megfizetésére. (P. törv. IV. 20 276/1984. sz.)(PJD X. 32.)
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TARTALOMJEGYZÉK

BH1985. 57. 1
I. A személyhez fu˝ződő jogok megsértése megvalósulhat a képmás vagy
hangfelvétel visszaéléssel történo˝ elkészítésével is. Ha a lakó a falon
áthallatszó hangos kijelentéseket tesz a szomszédos lakás lakójának
személyével kapcsolatban, és ez utóbbi erro˝l a saját lakásában elhelyezett
hangfelvevo˝ berendezéssel felvételt készit, ez a magatartás nem jelent más
jogvédte érdekkörében történo˝ illetéktelen behatolást [jogsértést]. 1
II. A hangfelvételnek bírósági vagy szabálysértési eljárásban
bizonyítékként való elo˝terjesztése felhasználásnak - nyilvánosságra
hozatalnak - mino˝sül, és a felhasználás tényének megállapítása
szempontjából közömbös az, hogy a hangfelvétel készítése a személyiségi
jogok megsértésével vagy ilyen jogsértés nélkül történt. 1
III. A bíróság vagy más hatóság elo˝tt folyó eljárásban az igazság
érvényesülésének biztosítása közérdek, és a bizonyítás ezt a célt szolgálja.
Nem lehet ezért - az egyébként is jogsértés nélkül készült hangfelvétel
felhasználását visszaélésnek tekinteni, ha ez a hangfelvétel
felhasználójával szemben elkövetett jogsértéssel kapcsolatos bizonyítás
érdekében történik [Ptk. 75. § (1) bek., 80. § (1) és (2) bek., 4. § (1) bek.]. 1


