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BH2015. 38.

A szabad bizonyítás elvéből adódóan nincs akadálya annak, hogy a fél a
gyermekelhelyezési perben jogsértően keletkezett hangfelvételt használjon fel a

másik fél gyermeknevelésre való alkalmatlanságának bizonyítására, feltéve,
hogy a perben enélkül megnyugtató döntés nem hozható, mivel a valós tényállás
csak ezzel a bizonyítási eszközzel deríthető fel. A hangfelvétel bizonyító erejének

megítélésénél figyelemmel kell lenni az elkészítés körülményeire és annak
esetleges manipulálhatóságára [1952. évi IV. tv. 72/A. §, 1952. évi III. tv. 3. § (5)

bek., 206. §].

[1] A peres felek hosszabb ismeretség, majd háromévi együttélés után 2005. június 18-án kötöttek
házasságot. 2007. január 4-én D., 2009. július 21-én pedig Zs. utónevű gyermekeik születtek. A
felek az együttélést az alperes lakásában kezdték meg. Utolsó közös lakóhelyük kétszintes családi
házas ingatlan volt, mely 14/45 arányban a felperes, 31/45 arányban az alperes tulajdonát képezi.

[2] Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolása szerint a felek házassága 2009-ig volt jónak
mondható, az eltérő természetu˝ és mentalitású házastársak között ezt követően gyakorivá váltak a
viták, nézeteltérések.

[3] A felek benso˝séges kapcsolata már 2011. május 7-én, a gazdasági kapcsolat pedig június 1-jén
szűnt meg, azóta az ingatlanon belül elkülönülnek.

[4] A felek rossz kapcsolatát, feszült viszonyát tovább mérgesítette, amikor az alperes - már a
folyamatban lévő peres eljárás alatt - tudomást szerzett arról, hogy a felperes a tudta és a
beleegyezése nélkül az otthon elhangzottakról - különös tekintettel az alperes megnyilvánulásaira -
folyamatosan hangfelvételeket készített a perben történő felhasználása céljából, bizonyítandó a
gyermekekkel kapcsolatos helytelen alperesi magatartást, viselkedést. A felperes a hangfelvételek
készítését még az életközösség megszakadását megelőzően kezdte meg.

[5] A peres felek az életközösség megszu˝nése óta közösen, illetve felváltva gondoskodnak a
gyermekekro˝l. A gyermekek mindkét szülőhöz és egymáshoz is erősen kötődnek és a szülők is
azonos intenzitással ragaszkodnak gyermekeikhez. Mind a két szülő alkalmas a gyermekek
nevelésére, ugyanakkor az alperes esetében robbanékonyságban, impulzivitásban megtestesülo˝
személyiségjegyek figyelhetők meg.

[6] Az elsőfokú bíróság ítéletével a peres felek házasságát felbontotta. A 2007. január 4-én
született D. és 2009. július 21-én született Zs. utónevű gyermekeket a felperesi apánál helyezte el.
Kötelezte az alperest, hogy 2012. december 1-jétől kezdődően havonta előre esedékesen fizessen
meg a felperesnek gyermekenként 30 000-30 000 forint határozott összegu˝ gyermektartásdíjat.
Kötelezte továbbá a felperest, hogy a 2011. június 1-je és 2012. március 31-e közötti időszakra
fizessen meg az alperesnek havi 30 000 forint házastársi tartásdíjat, melynek megfizetésére
részletfizetést engedélyezett, oly módon, hogy a felperes 2012. december 1-jétől kezdődően havonta
előre esedékesen 60 000 forint részletet köteles teljesíteni az alperes részére. Részletesen
szabályozta az alperes és a kiskorú gyermekek közötti folyamatos és időszakos kapcsolattartást,
valamint az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjét is.

[7] A felek közös tulajdonát képezo˝ családi házas ingatlan használatát a peres felek között
megosztotta. Ezt meghaladóan a felperesi keresetet és az alperesi viszontkeresetet elutasította.
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[8] A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a
gyermekeket az alperesi anyánál helyezte el. Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg a gyermekek
tartására az alperesnek 2013. augusztus 1-jétől kezdődően havi 60 000-60 000 forintot. Az alperes
gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségét ugyanakkor 2013. július 31-gyel megszüntette. Az
elsőfokú bíróságnak a kapcsolattartásra vonatkozó határozatát részben módosította. A felperesi apa
és a gyermekek kapcsolattartását az elsőfokú ítélet szerinti szabályozással egyezo˝en határozta meg
mind a folyamatos, mind az időszakos kapcsolattartás tekintetében, ugyanakkor a hétközi
kapcsolattartást úgy módosította, miszerint az apa minden héten kedden jogosult a kapcsolattartásra,
délután 16 órától másnap szerda reggel 8 óráig, oly módon, hogy ekkor ő köteles a gyermekeket az
intézménybe vinni, vagy szünetben az anyához visszavinni. Az osztott lakáshasználatra vonatkozó
rendelkezést pedig azzal hagyta helyben, hogy a gyermekelhelyezéshez kapcsolódóan a gyermekek
által használt felső szinten lévő szobák is az anya kizárólagos használatába kerültek.

[9] A bizonyítékok összességét mérlegelve a másodfokú bíróság azért döntött a gyermekek
alperesi anyánál történő elhelyezéséro˝l, mivel a fejlődésüket nála kedvezo˝bbnek, egyben
megvalósíthatóbbnak és megfelelőbbnek találta.

[10] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett be felülvizsgálati kérelmet, melyben elsődlegesen -
az álláspontja szerint jogszabálysérto˝, iratellenes megalapozatlan - másodfokú ítélet
megváltoztatását és a D., valamint a Zs. utónevű kiskorú gyermekek nála, nevelésébe és
gondozásába történő elhelyezését kérte, az alperes kötelezését gyermekenként havi 20-20%, de
legalább 30 000-30 000 forint gyermektartásdíj megfizetésére, az alperes feljogosítását a
kapcsolattartásra a hétköznapi folyamatos kapcsolattartás mellőzésével, a perbeli lakás kizárólagos
használatát, illetve a házastársi tartásdíj fizetésére irányuló alperesi viszontkereset elutasítását.
Másodlagosan a másodfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének
helybenhagyását kérte.

[11] A felülvizsgálati kérelem szerint a másodfokú bíróság azon álláspontja, melynek alapján -
jogsértőnek minősítve - kirekesztette a bizonyítékok közül a hangfelvételeket, sérti a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 3. §-a (5) bekezdésében rögzített
szabad bizonyítás elvét.

[12] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme - tartalmát tekintve - a jogerős ítélet hatályban
tartására irányult.

[13] A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
[14] A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Csjt.) 72/A. §-ának (1) bekezdése értelmében a gyermek elhelyezéséro˝l a szülők döntenek. A szülők
megegyezésének hiányában a bíróság a gyermeket annál a szülőnél helyezi el, akinél a kedvezo˝bb
testi, értelmi és erkölcsi fejlődése biztosított.

[15] A gyermekelhelyezéssel kapcsolatos szempontokat a Legfelsőbb Bíróság 17. számú
Irányelve részletezi. Az Irányelv hangsúlyozza, hogy a gyermek elhelyezésének alapveto˝
szempontja a gyermek érdeke, ezért a bíróságnak a gyermek életét érintő minden körülmény
feltárásával és együttes mérlegelésével kell határoznia. Egyes kiragadott körülmények túlértékelése,
más szempontoknak pedig a figyelmen kívül hagyása akadályozza, hogy a gyermek elhelyezésénél
a gyermek érdeke megfelelően érvényesüljön. A bíróságnak gondosan vizsgálnia kell, hogy a
szülőket az egyéniségük, életmódjuk, erkölcsi tulajdonságaik alkalmassá teszik-e a
gyermeknevelésre.

[16] Jelen esetben a bíróságnak két, átlagos nevelési képességu˝, a gyermekekhez őszintén
ragaszkodó szülő közül kellett kiválasztania azt, aki a jövőbeni testi, szellemi és erkölcsi
fejlődésüket elsősorban biztosítani köteles, tekintettel arra is, hogy a gyermekek mindkét szülőhöz -
ha nem is azonos intenzitással - azonban erősen ragaszkodnak.

[17] A fentiekre tekintettel a perben eljárt elsőfokú bíróság igen széles körű bizonyítási eljárást
folytatott le, számos tanú meghallgatására került sor, okirati bizonyítékok, óvodai vélemények,
orvosi igazolások, valamint pszichológusi és elmeorvos szakérto˝i vélemény is rendelkezésre állt.

[18] A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal szemben az első-, illetve a másodfokú bíróság
egyaránt a bizonyítékok összességét mérlegelve hozta meg a gyermekelhelyezésre vonatkozó
döntését, a gyermeki érdek elsődlegességének szem előtt tartásával. Kétségtelen ugyanakkor, hogy
más-más peradatokat, szempontokat emeltek ki, egyes bizonyítékoknak az ügy eldöntése során
nagyobb jelentőséget tulajdonítottak.
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[19] Az elsőfokú bíróság hangsúlyozottan értékelte, hogy az alperes a gyermekek születését
követően a problémákat és a konfliktusokat nem megfelelő módon kezelte, a gyermeknevelést
feladatként élte meg, a gondozás és nevelés terén saját bevallása szerint sem mindig a megfelelő
módszert, illetve viselkedést választotta. Stílusa katonás jellegű, hangos. A felperes ezzel ellentétes
mentalitást képvisel, az érzelmileg kiszolgáltatott gyermekek számára megfelelőbb családi hátteret
tud biztosítani, személye kiegyensúlyozott, biztonságérzetet nyújtó gondoskodást jelent.

[20] A másodfokú bíróság ugyanakkor azt emelte ki, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat
egyoldalúan mérlegelte, a tényállást szinte kizárólag a felperes előadására alapítottan állapította
meg. Az alperes által elmondottakat és az alperesi tanúk vallomását lényegében figyelmen kívül
hagyta. Ezzel szemben a felperes maga adta elő, hogy a gyermekek ellátása túlnyomórészt az
alperesre hárult. Tény, hogy a peres felek mentalitása, gyermeknevelési stílusa eltérő, a felperes a
megengedo˝bb, míg az alperes rendszerességre törekszik és esetenként szigorúbb. A másodfokú
bíróság álláspontja szerint azonban alapveto˝en nem ez vezetett ahhoz, hogy D.-t átmenetileg
pszichés problémákkal kezelték. Az érzékeny kislány életében az igazi lelki törést a család
megbomlása, válsága idézte elő. Ez pedig alapveto˝en a felperes terhére értékelendo˝, aki meg sem
kísérelte a konfliktus rendezését feleségével, hanem az alperes számára váratlanul az életközösség
megszüntetése, a házasság felbontása mellett döntött. A gyermekek születésük óta alapveto˝en az
alperesi gondoskodásban nevelkedtek, melynek megváltoztatására a másodfokú bíróság -
figyelemmel az alperesi tanúk vallomására a pszichológus szakérto˝ véleményére, illetve az óvodai
véleményre - nem látott indokot.

[21] A fentiek alapján tehát az első-, illetve a másodfokú bíróság más-más bizonyítékokat,
tényeket kiemelve döntött a gyermekelhelyezésro˝l. Egyetértettek ugyanakkor abban, hogy a felperes
által felajánlott, az alperes tudta és beleegyezése nélkül készített hangfelvételeket, valamint azoknak
írásban csatolt szövegét bizonyítékként nem vették figyelembe, a bizonyítékok köréből
kirekesztették. Az elsőfokú bíróság ezt azzal indokolta, hogy a per fő tárgyát képezo˝
gyermekelhelyezés kérdésében a tényállást és ennek alapján a döntést ezen bizonyíték hiányában is
meg lehetett hozni. A felperes által hivatkozott alperesi magatartásról a tanúk is tudtak nyilatkozni
és ebben a körben az alperes is tett részben elismerő nyilatkozatot, összhangban az igazságügyi
szakérto˝i vélemény megállapításaival. A másodfokú bíróság ugyanakkor a hangfelvételekre
vonatkozó döntését azzal indokolta, miszerint a hangfelvételek készítése nyilvánvalóan sérti a
másik félnek a magánélethez, magántitokhoz, illetve személyiséghez fűződő jogait, illetve a
nemzetközi jog szerinti fegyveregyenlo˝ség, a perbeli esélyegyenlo˝ség elvét. A felperes a titokban
készült hangfelvétellel az alperes kifogásolható nevelési módszereit, hangos beszédét, dirigáló
stílusát, a hangfelvétel készítése nélkül esetlegesen letagadható tényeket kívánta bizonyítani.
Módszere azonban semmiképpen sem megengedheto˝. A másodfokú bíróság szerint ezáltal
lehetősége nyílna az egyik félnek arra, hogy kiprovokáljon élethelyzeteket, illetve manipulálja azok
rögzítését.

[22] A felperes a felülvizsgálati kérelmében alapveto˝en ezen bírósági döntéseket vitatta.
Álláspontja szerint a hangfelvételeknek a bizonyítékok köréből történő kirekesztésével a bíróság a
Pp. 3. §-a (5) bekezdésébe ütköző módon megsértette a szabad bizonyítás elvét, azt, hogy a felperes
a gyermekek védelme érdekében bizonyíthassa, hogy miként veszélyezteti őket az alperes. A perben
a leginkább objektív bizonyítékot a hangfelvétel jelenthette volna, az egyéb bizonyítékok, még az
óvodai vélemény, a pszichológus szakérto˝ véleménye, illetve a nevelési tanácsadói vélemény sem
biztos, hogy objektívnek tekinthető. Számos elvi döntésre, illetve kúriai elvi döntésre is hivatkozott,
melyek álláspontja szerint azt támasztják alá, hogy a jogosulatlanul rögzített hangfelvétel anélkül,
hogy az személyhez fűződő jogot sértene, perbeli bizonyítékként felhasználható, különösen, ha
ezzel a bizonyítási eszközzel állapítható meg a való tényállás és biztosítható az igazság kiderítése és
érvényesítése (EBH2000. 296. III.).

[23] A másodfokú bíróság indokolásával szemben a felülvizsgálati kérelem okszeru˝en hivatkozik
a bírói gyakorlatra, mely szerint önmagában a hanganyag jogsértő keletkezése bizonyítékkénti
értékelését nem zárja ki. A bírói gyakorlat azonban rendszerint megkövetel egy többlet tényállási
elemet is: jogosulatlanul készített hangfelvétel csak abban az esetben használható fel bizonyítékként
a perben, ha ezzel a bizonyítási eszközzel állapítható csak meg a valós tényállás és biztosítható az
igazság kiderítése. Így pl. nem minősül visszaélésnek a titokban készült hangfelvétel, illetve
videofelvétel, ami kizárólag azért készült, hogy a felperes magatartását a birtokvédelmi eljárásban
igazolni tudja (BH2000. 485.).



Jogtár

4. oldal

Frissítve: 2017. május 30. 20:07

Magyar joganyagok - BH2015. 38. - A szabad bizonyítás elvébo˝l adódóan nincs akadálya annak, hogy a fél a gyermekelhelyezési perben jogsérto˝en keletkezett hangfelvételt használjon fel a másik fél gyermeknevelésre való alkalmatlanságának biz

[24] Hasonlóan foglalt állást a Kúria a BH2001. 110. számú eseti döntésében, amikor a III.
pontban kifejtette, hogy más nyilatkozatát tartalmazó hangfelvétel akkor is felhasználható a polgári
perben bizonyítékként, ha személyhez fűződő jogok megsértésével keletkezett, vagy jutott
nyilvánosságra. A Pp. 3. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel, a Pp. 6. §-ának (1) bekezdése szerint
az eljáró bíróságok a polgári perben alakszeru˝ bizonyítási szabályokhoz, a bizonyítás meghatározott
módjához, vagy meghatározott bizonyító eszközök alkalmazásához nincsenek kötve és az igazság
kiderítése érdekében szabadon felhasználhatnak minden egyéb olyan bizonyítékot, amely a
tényállás kiderítésére alkalmas.

[25] Bár a felperes által hivatkozott, illetve a fent említett eseti döntések többsége egy konkrét,
meghatározott cselekmény (birtokháborítás, felmondás érvényessége stb.) bizonyításához
kapcsolódik, elvben nincs akadálya annak, hogy a fél egy gyermekelhelyezés iránti perben huzamos
ideig készült hangfelvétellel bizonyítsa a másik fél gyermeknevelésre való alkalmatlanságát,
feltéve, hogy ügydöntő jellegű, a gyermekelhelyezésre vonatkozóan a perben enélkül megnyugtató
döntés nem hozható, mivel a valós tényállás csak ezzel a bizonyítási eszközzel derítheto˝ fel.

[26] Jelen esetben azonban nem ez a helyzet. Az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra,
miszerint az érdektelen tanúk vallomása, a pszichológus szakérto˝ véleménye, de az alperes
személyes előadása is megnyugtatóan bizonyítja, hogy az alperes időszakonként emelt hangon,
katonás stílusban beszél környezetével és ez a gyermeknevelés során is tapasztalható, kivételesen
még akkor is előfordult ilyen eset, amikor a felek kiskorú leánygyermeke rosszul volt, hányt. Az
alperes azt sem vitatta, hogy míg idegenvezeto˝ként az életmódja pezsgo˝, változatos volt, ehhez
képest a gyermekek születését követően alapveto˝en változott a helyzet, a "bezártság" miatt
esetenként levertnek érezte magát. Ugyanakkor a gyermekei iránti felelősségérzet és szeretet folytán
- sokaktól eltérően - nem ment vissza dolgozni, a gyermekek hároméves koráig otthon nevelte,
gondozta őket.

[27] Tekintettel tehát arra, hogy az ügy eldöntéséhez szükséges bizonyítékok az első-, illetve a
másodfokú bíróság rendelkezésére álltak, nem a hangfelvétel volt az egyetlen, amely bizonyítékul
szolgálhatott volna a felek eltérő nevelési stílusára, illetve az alperes időnkénti indokolatlan
kitöréseire, emelt hangsúlyára. Nem volt tehát szükség a jogosulatlanul, a személyiségi jogok
megsértésével készített hangfelvétel bizonyítékként történő felhasználására. Helyesen mutatott rá a
másodfokú bíróság arra, hogy jelen esetben a hangfelvétel bizonyító ereje egyébként is csak
korlátozott lenne, figyelemmel arra, hogy a CD lemez valószínu˝síthetően nem a több hónapos
lehallgatás vágatlan anyagát tartalmazza, illetve a felperesnek lehetősége volt az alperes
manipulálására, arra, hogy kiprovokáljon helyzeteket, melyekre az alperes "a felperes elvárásának
megfelelően" reagál.

[28] A fentieken túlmenően, bár az eljárt bíróságok a felperes által csatolt hangfelvételt, illetve
annak írott változatát a bizonyítékok köréből kirekesztették, ugyanakkor a felperes valamennyi
beadványa (így a felülvizsgálati kérelem is) a jogi szövegkörnyezetben elhelyezve, hosszas
részleteket idéz a hangfelvételbo˝l. Ezzel az olvasó (a bíróság) annak tartalmáról - akaratlanul is -
tudomást szerez. A felperes által idézett állítólagos alperesi kijelentések ennek alapján nem bírnak a
gyermekelhelyezésre vonatkozóan ügydöntő jelentőséggel. Legfeljebb az alperes lejáratására
lehettek volna alkalmasak, ahogyan a felperes folyamatos hivatkozása is az alperes borderline
szindrómájára és annak lehetséges rendkívül súlyos következményeire, melyet ugyanakkor sem a
pszichológus szakérto˝, sem az elmeorvos szakérto˝ nem erősített meg. Mindez a felek kapcsolatának
elmérgesedését eredményezte, ami pedig akadályát jelentheti a peres felek mint szülőtársak
együttműködésének.

[29] A felperes felülvizsgálati kérelemében alapveto˝en a bizonyítékok mérlegelését támadta,
figyelemmel a Pp. 206. §-ának (1) bekezdésére. A Kúria jogelődjeként a Legfelsőbb Bíróság
azonban számos eseti döntésében mutatott már rá arra, hogy nem képezi a felülvizsgálat alapját a
bizonyítékok mérlegelésével megállapított tényállás, ha az nem iratellenes, nem okszeru˝tlen és
logikai ellentmondást sem tartalmaz. A felülvizsgálati eljárás során a bíróság mérlegelési jogkörébe
tartozó kérdés általában nem vizsgálható, és kizárt a bizonyítékok adatainak újabb egybevetése és
értékelése is (BH1994. 195., BH1994. 625.).
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[30] A másodfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokkal összhangban álló, kellően
megindokolt döntést hozott arról, hogy miért tartja az alperest alkalmasabbnak a gyermekek további
nevelésére. A Kúria a másodfokú bíróság részéro˝l a bizonyítékok értékelésének iratellenességét
vagy kirívó okszeru˝tlenségét nem észlelte, erre tekintettel nem volt jogszabályi alap a bizonyítékok
helyes mérlegelésén alapuló másodfokú ítélet hatályon kívül helyezésére és a gyermekek
felperesnél történő elhelyezésére. Ehhez kapcsolódóan helyes döntés született az alperes
tartásdíj-fizetési kötelezettségére és a kapcsolattartás gyakorlására vonatkozóan is.

[31] Nem volt alapos a felperes felülvizsgálati kérelme a közös lakás osztott használatát és a
házastársi tartásdíj fizetését illetően sem.

[32] Az ítélkezési gyakorlat szerint, ha a házastársak közös tulajdonában álló lakás
alapterületénél, alaprajzi beosztásánál és helyiségeinek számánál fogva az osztott használatra
alkalmas, vagy arra alkalmassá tehető, a használatot közöttük lehetőleg meg kell osztani (BH1992.
399., BH1994. 412.). Az adott esetben fel sem merült olyan peradat, amely a nagy alapterületu˝,
többszintes családi ház használata vonatkozásában ettől eltérő döntést indokolna [Csjt. 31/B. § (4)
bek.].

[33] Az elsőfokú bíróság a peres felek kereseti, jövedelmi viszonyainak feltárása, értékelése
nyomán helyes döntést hozott, amikor a felperest - kizárólag a gyes időtartamára - havi 30 000
forint házastársi tartásdíj fizetésére kötelezte. A felperes ugyan a perben, illetve a felülvizsgálati
kérelmében arra hivatkozott, hogy az alperes a vonatkozó időszakban csoportokat vezetett, melyből
kimutatható bevétele is származott, azonban a rendszerességet nélkülöző, alkalmankénti
jövedelemszerzés nem teszi szükségtelenné a felperes házastársi tartásdíj iránti kötelezettségének
megállapítását, különös tekintettel arra, hogy az alperes meg nem cáfolt előadása szerint a gyes
időszakában a szülei támogatására szorult, mivel az alperesnek a közös háztartás költségeihez,
illetve a gyermekek eltartásához hozzá kellett járulnia.

[34] A kifejtettekre tekintettel a Kúria megállapította, hogy a jogerős ítélet nem jogszabálysérto˝,
ezért azt a Pp. 275. §-ának (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Kúria Pfv. II.
21.532/2013.)
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TARTALOMJEGYZÉK

BH2015. 38. 1
A szabad bizonyítás elvébo˝l adódóan nincs akadálya annak, hogy a fél a
gyermekelhelyezési perben jogsérto˝en keletkezett hangfelvételt használjon
fel a másik fél gyermeknevelésre való alkalmatlanságának bizonyítására,
feltéve, hogy a perben enélkül megnyugtató döntés nem hozható, mivel a
valós tényállás csak ezzel a bizonyítási eszközzel derítheto˝ fel. A
hangfelvétel bizonyító erejének megítélésénél figyelemmel kell lenni az
elkészítés körülményeire és annak esetleges manipulálhatóságára [1952.
évi IV. tv. 72/A. §, 1952. évi III. tv. 3. § (5) bek., 206. §]. 1


