
Kit terheljenek a személyiségi jogok megsértésének szankciói, ha a 
jogsértést jogi személy nevében eljáró természetes személy követi el?

(Vitaanyag)

A fenti kérdésre néhány évvel ezelőtt még szinte magától értetődő választ lehetett 
adni:  a  Ptk.  84.  §  (1)  bekezdésének  a)-d)  pontjaiban  meghatározott  objektív 
szankciók a jogsértés elkövetőjét, míg az e) pont szerinti szubjektív szankció – az 
alkalmazandó 348. § (1) bekezdéséből eredően – a munkáltató jogi  személyt.  Az 
utóbbi időben azonban szakmai fórumokon olyan igény merült fel, mely szerint az 
objektív szankciók alkalmazására irányuló keresetindítás esetén se lehessenek a per 
alperesei  a  közvetlen  jogsértők,  helyettük  a  munkáltató  legyen  perelhető, 
következésként  a  természetes  személlyel  szemben  fenntartott  keresetet  – 
kereshetőségi  jog hiányában – el  lehessen utasítani.  Arra a kérdésre,  hogy miért 
éppen  mostanában  vetődött  fel  ez  a  probléma,  választ  kaphatunk  a  civilisztikai 
kollégiumvezetők  2007.  január  29-31.  napján  tartott  tanácskozásán  előterjesztett 
szakmai anyagból, de még határozottabban a tanácskozásról készült  Emlékeztető- 
ből.  (Közzétéve  a  BH.  2007.  évi  4.  számában.)  Ez  utóbbi  a  következők  szerint 
összegezi a kérdéssel kapcsolatos vita lényegét:

„A  tanácskozás  résztvevői  megvitatták  a  személyhez  fűződő  jogok  megsértésére 
hivatkozással  bírák  és  bíróságok  ellen  indított  perek  tapasztalatait  elemző 
vitaanyagot. A tapasztalatok szerint az ilyen igényérvényesítések szinte kivétel nélkül  
visszaélésszerű joggyakorlást  valósítanak meg, mert  hátterükben az adott  bíróság 
eljárásból való kizárása, mint elérendő cél, húzódik meg. A tanácskozás résztvevői  
egyetértettek abban, hogy a bíró ítélkező tevékenysége során nem a saját, hanem a 
bíróság  nevében  jár  el,  így  az  e  tevékenységével  összefüggő  személyiségi  jogi  
igények sem személy szerint vele szemben, hanem csak a jogi személy bírósággal  
szemben  érvényesíthetők.  A  bíró  ellen  előterjesztett  keresetlevelet  azonban  nem 
lehet  a  Pp.  130.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  alapján  idézés  kibocsátása  nélkül  
elutasítani figyelemmel arra, hogy a 18/2005. (II. 1.) OIT határozat 7. pontjában  
történt kezdeményezés ellenére mindmáig nincs olyan jogszabályhely, amely az ilyen 
személyiségi jogi igények alpereseként a bíróságot jelölné meg. A személy szerint a  
bíróval szemben az ítélkező tevékenységével összefüggő sérelmek miatt a Ptk. 84. §-
a alapján előterjesztett igényeket ítélettel érdemben kell elutasítani. Miután az ilyen 
igények  az  alperesi  legitimáció  hiányában  fogalmilag  alaptalanok,  a  kereset  
elutasítására már az első tárgyaláson sor kerülhet…”

Ha mindezek mellett azt is figyelembe vesszük, hogy a bírák és bíróságok ellen az 
éppen  aktuális  ügyfeleink  által  indított  perek  az  utóbbi  időben  érzékelhető 
munkaterhet jelentenek, s más fórumokon is felvetődött: milyen lehetősége lehet az 
érdemi  tárgyalás  nélküli,  egyszerűbb  elintézésnek,  kirajzolódnak  előttünk  a 
kezdeményezés motivációi: 



1.) Meg kell  akadályozni,  hogy tovább terjedjen  az  ügyfeleknek  ez  –  a  joggal 
visszaélés fogalmát valóban kimerítő – szokása.

2.) Valamilyen  módon  pótolni  kell  a  jogalkotásnak  azt  a  mulasztását,  hogy 
egyértelmű kezdeményezés ellenére a  mai  napig  nem jelölte  meg az ilyen 
perek  alpereseként  a  bíróságot,  s  így  nem  tette  lehetővé  az  eljárásjogi 
megoldást.

3.) Az eljárásjogi megoldás (ti.  a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történő 
elutasítása)  helyett  ezért  azt  az  inkább  elfogadható  gyakorlatot  kialakítani, 
amely  abból  indul  ki,  hogy  a  bíró  ebben  a  minőségében  eljárva  a  saját 
nevében  nem   követhet  el  jogsértést,  következésképpen  vele  szemben  a 
félnek nincs kereshetőségi joga.

Az előterjesztőt és a vita résztvevőit tehát nem feltétlenül az irányadó anyagi jogi 
rendelkezések  újszerű  értelmezésének,  hanem  egy  nem  kívánatos  törekvés 
kivédésének szándéka  vezette.  De,  vajon,  kialakítható-e  pusztán a  tanácskozáson 
elfogadott elvek alapján olyan egységes jogalkalmazói gyakorlat, amely alkalmas az 
esetkörbe tartozó valamennyi jogviszony egyértelmű és tisztességes rendezésére?
Erre a kérdésre keressük a választ az alábbiakban.

A jogi személyek jogalanyisága

Éppen a bírósági vagy más hatósági eljárásokkal okozott – vagy vélt – sérelmek miatt 
indított  perek  hívják  fel  a  figyelmet  arra,  hogy  a  személyiségi  jogok  sérelméből 
előállott  jogviszonyok az előzmények szempontjából  kétfélék: az egyik esetben az 
alanyok között  eleve volt  egy – általában tartós  – jogi  kapcsolat  (közjogi,  üzleti, 
munkajogi, stb.), a másik esetben viszont maga a jogsértés hozza létre a jogviszonyt.
E jogviszony szerkezete nagyon egyszerű: az egyik oldalon áll a sérelmet szenvedő 
(passzív alany), a másik oldalon a jogsértő (aktív alany). A jogi irodalom többnyire a 
passzív  jogalanyiság feltételeit  taglalja,  tehát  azt,  hogy kinek a személyiségi  joga 
szenvedhet sérelmet, a végkövetkeztetések pedig generálisan megfogalmazottak:

„ … a védelemre vonatkozó szabályokat nemcsak a magánszemélyekre (az emberre),  
hanem a jogi személyekre is alkalmazni kell. Természetesen csak ott, ahol ennek az  
alkalmazásnak a jogsértés és az eset jellegére is figyelemmel egyáltalán helye lehet.”  
(A Polgári Törvénykönyv magyarázata. KJK. KERSZÖV.  Bp. 2004. 272. o.) 
„  …  A  szabályozás  is  a  magánszemélyhez  fűződő  jogokat  veszi  alapul,  kizárva 
természetesen a jogi személyeket abból a védelemből, amely jellegénél fogva csak  
az  embert  illetheti  meg  (az  élethez  és  testi  épséghez,  egészséghez  való  jog).”  
(Dr.  Petrik  Ferenc: A személyiség jogi  védelme.  Sajtóhelyreigazítás.  Hvg-Orac Bp. 
2001. 48.o.)
Mivel  sem törvény által  meghatározott,  sem a szakma által  ajánlott  taxáció  nem 
létezik, amely a lehetséges jogalanyiság szempontjából megkülönböztetné az egyes 
védett jogokat, elvi éllel szinte egyikről sem mondható el, hogy adott esetben ne 
lehessen jogi személy megsértett joga (talán az egyetlen kivétel az utóbb idézett 
műben említett élethez… stb.-hez való jog.  A sokak által  szintén ilyennek tartott 
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kegyeleti  jogok  esetében  éppen  a  törvény  speciális  szabálya  töri  át  az  abszolút 
korlátot). 

Ha elfogadjuk azt, hogy mindig a jogsértés és az eset jellege dönti el, hogy a passzív 
oldalon  lehet-e  jogi  személy  a  tárgyalt  jogviszony  alanya,  még  indokoltabb  ezt 
elfogadni az aktív oldalt illetően. Jogosan vethető fel, hogy adott esetben mi lehet a 
megkülönböztetés  ismérve,  amikor  végső  soron  minden,  a  jogi  személy  felé 
sérelmezett jogsértés is természetes személy(ek) magatartása, eljárása révén valósul 
meg. Az alábbi jogesetekből talán megfelelő következtetés vonható le.

1.) Kegyeleti jog megsértése a temetőt kezelő gazdálkodó szervezet által

A jogosult (felperes) néhai felmenőinek sírhelyét még az alperes jogelődjénél váltotta 
meg  20  évre.  A  kezelői  jogok  átadásakor  felületes  volt  a  dokumentumok  
számbavétele, s az alperes a sírhelyek pontos azonosítására alkalmas térképek nélkül  
folytatta  a  temető  kezelését,  az  ügyfelek  tájékoztatását.  Ennek  volt  a 
következménye,  hogy  a  felperes  által  megváltott  sírhelyet  gazdátlannak  vélte,  s 
lehetővé tette egy újabb elhunyt rátemetését. A jogosult eleve a kezelő kft. ellen  
indított pert, azt nagyobbrészt meg is nyerte. A két fokon eljárt bíróságok egy percig  
sem vonták kétségbe, hogy a jogviszony aktív alanya valóban az alperes. (Debreceni 
Ítélőtábla Pf.I.20.225/2006/5. Közzétéve: IH. 2007.65.)

2.) Magánlakáshoz való jog megsértése a munkavégzés módjának  nem megfelelő 
meghatározásával

A jogosult észlelte, hogy a vízszolgáltató alkalmazottai a távollétében úgy „oldják 
meg” a vízórájának leolvasását, hogy átmásznak lezárt telkének a kerítésén. Miután  
megtudta,  hogy  ez  nem  egyedi  eset,  sőt,  a  cég  már  hosszabb  idő  óta  
hallgatólagosan  elfogadja  a  munkafeladat  ilyen  módon  való  teljesítését,  nem  a 
jogsértés közvetlen elkövetőjét, hanem a munkáltató jogi személyt perelte be. Sem 
az első-, sem a másodfokú eljárásban nem merült fel a kereshetőségi jog hiánya.  
(Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.396/2005/3. Közzétéve: IH. 2006. 62.)

3.)  Az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  közigazgatási  vagy 
költségvetési szerv által

Teljesen nyilvánvaló, hogy az Ebktv. 20. §-ának (1) bekezdésében felsorolt szervek  
elkülönítést vagy hátrányos megkülönböztetést észlelve nem valamely természetes 
személy,  hanem  az  iskola  vagy  a  működtető  önkormányzat  ellen  indítanak  
személyiségi jogi pert.(Pl.: Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.687/2005/7. IH. 2006/115.;  
Pf.I.20.396/2005/3. IH. 2008/21.) 

A  fenti  esetek  egy  dologban  feltétlenül  azonosságot  mutatnak:  a  jogsértés 
természete  olyan,  hogy  a  megvalósított  tényállásban  nincs  jelentősége  a  konkrét 
jogsértő  személyének.  A személyiségi  jog  megsértését  egy bizonyos  jogi  személy 
szervezetének jogszerűtlen működése váltja ki. Ez a szervezet a sérelmet szenvedett 
fél számára egyértelműen felismerhető, míg a sérelmet okozó természetes személy 
arctalan marad. Ráadásul az utóbbi többnyire abban a meggyőződésben jár el, hogy 
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magatartása  jogszerű,  hiszen  a  munkáltatójának  akaratát  teljesíti,  vele  szemben 
ezért a törvényben meghatározott szankciók hatástalanok. 

A jogsértést közvetlenül megvalósító személy jogalanyisága

Más  esetekben  a  jogvédelem  jogosultja  mindenekelőtt  a  jogsértést  közvetlenül 
elkövető személyt azonosítja, vele szemben érzi szükségét a jogvédelemnek. Ezek az 
esetek  általában  úgy  jellemezhetők,  hogy  a  jogsértő  verbálisan,  mentálisan  vagy 
éppen tevőlegesen szolgáltat okot a vele szemben való fellépésre, mintegy kilépve 
abból a szerepből, amit az őt foglalkoztató jogi személy szervezetében be kellene 
töltenie. Több évtizedes tapasztalat, hogy ilyen esetekben a jogosult  – személyes 
indulattól is vezérelve – az őt megsértő természetes személyt tudja csak elfogadni 
ellenfélként  egy  személyiségi  jogi  perben.  Vele  szemben  kívánja  kárigényét  is 
érvényesíteni, sokszor a Ptk. 84. § (1) bekezdésének e) pontjára illetve 348. §-ának 
(1) bekezdésére történt kioktatás ellenére is. Az ilyen ügyek elbírálásakor alakult ki az 
a gyakorlat, amely eltérően ítélte meg az alperesi legitimációt az objektív, illetve a 
szubjektív szankciók igénylése esetén.

Az  alábbiakban  kizárólag  olyan  jogerős  döntésekre  utalunk,  amelyek  már  a 
bevezetésben idézett „Emlékeztető” közzététele után születtek.

A jó hírnév megsértésre interpellációra adott miniszteri válasszal

Egy ellenzéki képviselő eredetileg a kormányfőt interpellálta azzal kapcsolatban, hogy  
a  munkaügyi  perben  eljárt  bíróságok  jogszerűtlennek  ítélték  egy  központi  állami 
szerv három vezetőjének leváltását. Az interpellációra a pénzügyminiszter válaszolt,  
aki  a  leváltott  vezetők  szakmai  alkalmatlanságára  hivatkozott,  kétségbe  vonva 
vezetési  képességeiket  is.  A  három  vezető  által  külön-külön  indított  perekben  
eltérően rögzült az illetékesség, így összesen két különböző elsőfokú bíróság és két 
ítélőtábla járt  el  az  ügyekben.  A felperesek – kioktatást  követően – a  kártérítési  
igényüket  a  munkáltató  minisztériummal  szemben tartották  fenn,  ám az  objektív  
szankciókra irányuló kereseteket a bíróságok az eredeti alperes miniszterrel szemben 
bírálták el érdemben. (Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.21.285/2007/2.; Debreceni Ítélőtábla  
Pf.I.20.492/2007.; Pf.I.20.497/2007. sz.)

Az eljáró bíró sértő, lealacsonyító hangnemét kifogásoló ügyfél keresetének sorsa.

Az elsőfokú bíróság – éppen az „Emlékeztető” tartalmára tekintettel – kioktatta a 
felperest,  hogy keresetét  a  bíró  helyett  a  jogi  személyiséggel  rendelkező bíróság 
ellen terjessze elő. A felperes – mondván, hogy neki a bírósággal és a többi bíróval  
semmilyen problémája nincs – továbbra is az eredeti  alperessel  szemben tartotta  
fenn a keresetét, amit azután az elsőfokú bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasított. 

A fellebbezés folytán eljárt ítélőtábla helybenhagyta ugyan az elsőfokú ítéletet, de  
csak  a  kereset  érdemi  vizsgálatát  követően.  (Debreceni  Ítélőtábla  
Pf.I.20.697/2007/7.  sz.)  A  jogerős  ítélet  indokolásában  hivatkozás  történt  a 
Legfelsőbb Bíróság két olyan döntésére is, amelyek szintén a 2007. január 29.-31.-i  
tanácskozást követően születtek, s amelyek szintén érdemben bírálták el a bíró ellen 
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indított,  személyiség  jogvédelemre  irányuló  keresetet.  (BH.  2008/6.  142.  sz.;  
Pfv.IV.20.644/2007.sz.)

Az  utóbbi  ügyben hozott  jogerős  ítélet  indokolása  tartalmaz  két  olyan utalást  is, 
amely – szerintünk – jelentőséggel bírhat a felvetett kérdés megválaszolásakor: 

Az egyik, hogy különböztetni kell a bírósággal, mint szervezettel szemben támasztott 
törvényes követelmények, illetve a bíró és a fél viszonyában érvényesülő előírások 
között. Az 1997. évi LXVII. tv. 31. §-a nem a bíróságot, hanem személy szerint a bírót 
kötelezi arra, hogy tisztességes és pártatlan magatartást tanúsítson. 

A másik utalás a fél jogainak korlátozását látja abban a felfogásban, amely kizárja a 
bíró  közvetlen  perelhetőségét.  Az  objektív  szankciók  többsége  ugyanis  nehezen 
értelmezhető  és  még  nehezebben  végrehajtható  a  jogi  személy  bíróság 
viszonylatában. 

A bíró és a bíróság egyaránt lehet tehát a személyiségi jogi per alperese, úgy tűnik 
azonban, hogy a bíróval szemben támasztott magatartásbeli előírások verbális vagy 
mentális megsértése esetén több érv szól amellett, hogy perelhető legyen a bíró.

A kártérítési igény eltérő megítélése

Természetesen,  a  jogalkalmazó szempontjából  az  eltérő  megítélés  legfőbb indoka 
maga a törvényi szabályozás. A jogalkotó viszont nyilván az alkalmazott sajátos jogi 
helyzetéből indult ki a speciális szabály megalkotásakor. A munkavállaló felelőssége 
ugyanis a munkaviszonya keretében – általános szabály szerint – korlátozott, ami 
viszont nem jelenthet hátrányt a károsultra nézve. Ezért rendes ügymenet szerint a 
munkáltató a teljes kárt megtéríti, majd utóbb a sérelmet okozó alkalmazottra hárítja 
annak  olyan  hányadát,  amely  megfelel  a  munkajogi  előírásoknak.  Ez  a  folyamat 
nehezen képzelhető el személyiségi jogsértésből eredő jogviszony rendezésekor.

Figyelemre méltó, hogy a Ptk. 348. §-a a felelősség telepítése ellenére továbbra is az 
alkalmazottat  tekinti  károkozónak,  tehát  nem abból  indul  ki,  hogy  a  természetes 
személy  az  őt  foglalkoztató  jogi  személy  nevében,  képviseletében eljárva  okozott 
kárt, hanem abból, hogy a károkozó helyett kell a munkáltatónak helytállni. 

Ezzel szemben a Ptk. 84. § (1) bekezdésének b)-d) pontjai kifejezetten a jogsértővel 
szemben teszik  alkalmazhatóvá  a  szankciókat,  s  ha  nem lenne  az  e)  pont  utaló 
szabálya, a kártérítés is kizárólag a jogsértővel szemben lenne érvényesíthető.

Az esetkör valóságos terjedelme

Amiatt,  hogy  a  tanácskozáson  született  többségi  vélemény  nem  határozta  meg 
pontosan,  hogy  mikor  kell  valakit  egy  másik  személy  nevében  (képviseletében) 
eljárónak tekinteni, az esetkör határai sem határozhatók meg pontosan. A bírák elleni 
perekre  egyértelműen  nem  lehet  leszűkíteni,  de  nem  lehet  teljes  a  kör  a  más 
hatóságok alkalmazottainak bevonásával sem.
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A gazdálkodó szervezet alkalmazottja is az őt munkáltató jogi személy nevében jár el, 
tesz nyilatkozatot stb., amikor a munkáját végzi, ilyen alapon tehát őt sem lehetne 
jogsértés esetén közvetlenül perelni.

Ad absurdum: ugyanez elmondható a megbízó és a megbízott viszonyáról is, pedig 
esetükben  a  kárért  való  felelősséget  is  eltérően  szabályozza  a  törvény.  (Valóban 
abszurd helyzet lenne, ha olyankor, amikor pl. egy tárgyaláson egy ügyvéd megsérti 
az ellenfél képviselőjét, az utóbbit arra késztetné a bírói gyakorlat, hogy a jogsértő 
helyett azt perelje, akinek a képviseletében eljárt, tehát az ügyfelet.)

Végső következtetés:

A jelenlegi törvényi szabályozás mellett még aktuális célszerűségi okból sem lenne 
szerencsés kategorikusan kizárni a tárgyalt esetekben a bírák vagy más, szolgálati 
viszonyban,  munkaviszonyban  tevékenykedő  személyek  perelhetőségét.  A 
természetes illetve jogi személyek közötti különbségtétel a legitimitás szempontjából 
az esetektől, a jogsértés jellegétől függhet.

Felveti  a  jó  megoldás  lehetőségét  az  a  szemlélet  is,  amit  a  Legfelsőbb  Bíróság 
fentebb már hivatkozott egyik döntése tükröz. Eszerint adott esetben a jogi személy 
is perelhető. A sérelmet szenvedett felet azonban nem kellene elzárni a lehetőségtől, 
hogy attól követeljen elégtételt, aki a sérelmét okozta, s akivel szemben a törvényes 
jogkövetkezmények végrehajtható módon alkalmazhatók.

D e b r e c e n, 2008. augusztus 12. napján

Dr. Urhegyi Béla
kollégiumvezető
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