
Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Zámpori Anna: 

2018/2. szám 31–39.  Jogsértő bizonyítási eszközök … 
 

 
 

31 
 

JOGSÉRTŐ BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK A POLGÁRI PEREKBEN 

 

UNLAWFUL MEANS OF TAKING EVIDENCE IN CIVIL CASES 

 

Zámpori Anna 
 

 

Kulcsszavak: polgári eljárásjog, Pp. kodifikáció, bizonyítás a polgári perekben, jogsértő 

bizonyítási eszközök, titkos kép- és hangfelvételek 

 

Key words: civil procedure law, codification of Civil Procedure Code, taking evidence in civil 

cases, unlawful means of taking evidence, secret video and voice recordings 

 

Abstract 

 

The new Civil Procedure Code entered into force on 1 January 2018 in Hungary. This Code 

brought a necessary and timely change in the subject of the Code of Procedure which had been 

in force since 1952. The purpose of the present study was to examine whether Section 269 of 

the new Code of Procedure complies with the requirements of case law and constitutionalism, 

can it bring a positive change in taking evidence in civil cases. As a matter of fact, it can be 

stated that there is an ever-increasing proportion of civil proceedings that has an unlawful means 

of taking evidence. Based on the growing tendency and the effect of the changed legal 

background, it was justified to renew the procedural code. The related literature and the existing 

previous judiciary practices, as well as the relevant decisions of the Constitutional Court, show 

that it was necessary to establish normative rules. In order to comply with the requirements of 

social and technical development, the Code of Civil Procedure has introduced numerous 

innovations, for example the regulation written in Section 269.  
 

 

Alapvetés 

 

2018. január 1-én hatályba lépett az új polgári perrendtartás1, mely törvénnyel összefüggésben 

kijelenthetjük – egyetértve a Koncepcióban foglaltakkal2 – hogy szükségszerű és időszerű 

változást hozott a korábban 1952-től hatályban volt eljárásjogi kódex3 által szabályozott 

tárgykörben. Az 1952-es Pp. több  mint 60 évig szabályozta a polgári peres eljárások menetét 

                                                           
 A tanulmányban ismertetett kutató munka az EFOP-3.6.1-16-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló Egyetem – 

Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” projekt 

részeként – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg 
 I. évfolyamos nappali tagozatos PhD hallgató, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Európai és 

Nemzetközi Jogi Intézet, Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Jogi Tanszék. Témavezető: Dr. Nagy Adrienn 

intézetvezető egyetemi docens 
1 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 
2 Az új polgári perrendtartás koncepciója (a Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott 

Koncepció) 

http://www.kormany.hu/download/f/ca/30000/20150128%20Az%20%C3%BAj%20polg%C3%A1ri%20perrend

tart%C3%A1s%20koncepci%C3%B3ja.pdf 
3 1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról (a továbbiakban: 1952-es Pp.) 

http://www.kormany.hu/download/f/ca/30000/20150128%20Az%20%C3%BAj%20polg%C3%A1ri%20perrendtart%C3%A1s%20koncepci%C3%B3ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/f/ca/30000/20150128%20Az%20%C3%BAj%20polg%C3%A1ri%20perrendtart%C3%A1s%20koncepci%C3%B3ja.pdf
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és esett át több mint 100 módosításon ezen időszak alatt, amely módosítások mindig a 

társadalomban lezajló változásokra kívántak reflektálni. Ugyanakkor éppen ezen nagyszámú 

módosítás vezethet a jogszabályszövegen belül koherencia zavarokhoz, amely viszont 

semmiképp sem mondható kívánatosnak sem anyagi jogi, sem pedig eljárásjogi szempontból. 

A törvény egyik leghangsúlyosabb része (nem degradálva le a többi fejezet fontosságát) a 

bizonyítási eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok, hiszen jól tudjuk, hogy nemleges 

bizonyítást jogrendszerünk nem ismer, így a polgári perben főszabályként annak a félnek kell 

bizonyítania, aki a bíróság előtt állít valamit. Ahhoz, hogy a peres felek tudják, hogyan 

bizonyíthatják tényállításaikat, valamint hogyan bizonyíthatják sikeresen az ellenkezőjét a 

másik fél állításának, szükség van egy jól kimunkált, a bizonyítás lefolytatására vonatkozó 

egyértelmű szabályozásra. Ennek az alapvető elvárásnak az 1952-es Pp. is eleget tett, így az új 

Pp. a bizonyítás tárgykörében gyökeres változást nem hozott, inkább azt mondhatjuk, hogy a 

korábbiakban jól kimunkált szabályokat az időközben lezajlott társadalmi és technikai 

változások adta körülményekhez idomította.  

 

 

1. Újdonságok a bizonyítás szabályozásában 

 

A Pp. a bizonyítás körében alapelvként a tényállás szabad megállapításának elvét rögzíti, amely 

jobbára a szabad bizonyítási rendszer sajátossága. Ez magában foglalja egyrészt a bizonyítás 

lefolytatásának formai szabadságát, valamint azt a lehetőséget is, hogy a bíróság bármely 

alkalmas eszközt bizonyítékként felhasználjon. A törvény a bizonyítási eszközöket csak 

példálózóan nevesíti, ami azt jelenti, hogy az eljárás során a törvényben foglaltakon kívül is 

felmerülhetnek olyan további, külön nem nevesített bizonyítási eszközök, amelyeket a perben 

a bíróság szabadon mérlegelhet. Mindezekből is látható, hogy a tényállás szabad 

megállapításának elve meghatározóan a szabad bizonyítási rendszerben mutatkozik meg, de 

attól tágabb értelmű. A fél perbeli előadásait ugyanis bizonyítani köteles, ha előadását egyéb 

bizonyítékokkal eredményesen tudja alátámasztani, akkor a bíróság a felek előadásait szabadon 

felhasználhatja. A törvény mindezeken túlmenően összefoglalja azokat az eseteket, amelyek 

lehetővé teszik a bíróság számára, hogy bizonyítást kímélő módon a perben jelentős tényeket a 

döntése alapjaként valósnak fogadjon el. Ilyen tények bizonyos esetekben külön bizonyítási 

cselekmények nélkül is megállapíthatók, ebbe a körbe tartoznak a köztudomású, vagy a bíróság 

hivatalos értesülésén alapuló tények, vagy a törvényes vélelmek.4 

A per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek 

érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. Az 1952-es Pp. 164. § (1) 

bekezdésének ilyetén megfogalmazása a gyakorlatban jól kezelhető és alkalmazható volt, ez 

alapján ugyanis a törvény lehetőséget adott a bizonyítási teher bírói mérlegelési jogkörben 

történő megfordítására. Ezen a szabályozáson az új Pp. alapvetően nem változtat, csupán a 

normaszöveget pontosítja két vonatkozásban: egyrészről a bizonyítási teher megfordítására már 

csak törvényi felhatalmazás esetén van lehetőség, másrészt a bizonyítási kötelezettség helyett a 

bizonyítási érdek kifejezést használja. Úgy vélem, hogy az új Pp. ilyen fogalom-használata – 

egyetértve Kobler Ferenc véleményével – szerencsésebb, mint a bizonyítási kötelezettség 

szóhasználat. Kötelezettség esetén ugyanis feltételezhetnénk, hogy a másik fél rendelkezik 

olyan jogosultsággal, hogy a másik féltől „követelje” a bizonyítást, márpedig a feleknek nincs 

egymás relációjában ilyen jogosultságuk, tehát kötelezettségről sem beszélhetünk.5 Sőt, ha 

                                                           
4 Miniszteri indokolás a Pp. 263-264. §-ához 
5 VARGA István – ÉLESS Tamás (szerk.): Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára; HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. – Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest,. 2016. 375. o. 
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megvizsgáljuk a felek perbeli helyzetét, akkor azt láthatjuk, hogy annak kell bizonyítania, aki 

a perben valamit állít. Ha egy egyszerű példán keresztül szemléltetjük a bizonyítási 

kötelezettséget, akkor azt látjuk, hogy ha a felperes azt állítja, hogy az alperes vele szemben 

jogsértést követett el, akkor azt valamilyen bizonyítékkal kell alátámasztania. Kötelezettséget 

feltételezve az alperes rendelkezhetne azzal a jogosultsággal, hogy a felperestől nemteljesítés 

esetén követelje, hogy bizonyítékkal támassza alá állításait. Ugyanakkor ez az alperes perbeli 

érdekeivel ellentétes volna, hiszen épp az áll az érdekében, hogy a felperes az állításait ne tudja 

bizonyítani. Éppen ezen okfejtésből következtetve gondolom azt, hogy sokkal inkább 

szerencsésebb bizonyítási érdekről beszélni, semmint bizonyítási kötelezettségről. 

Megfelelve az anyagi jogszabályok speciális rendelkezéseinek, illetve a Pp. egyéb 

előírásainak, a törvény lehetőséget biztosít az ettől való eltérésre, vagyis a bizonyítási teher 

megfordulására. A Pp. 265. §-ának (2)-(3) bekezdései új jogintézményként vezetik be a 

bizonyítási szükséghelyzet fogalmát. A bizonyítási szükséghelyzettel a perjogi irodalom 

korábban is foglalkozott6, Tury Sándor például ezt a kérdést a valószínűségi bizonyítás 

meghonosításával kívánta megoldani, amely szerint nem csak a teljes meggyőzés, hanem a 

nagyfokú bizonyosság is elegendő volna ahhoz, hogy a bíró döntést hozzon. Nem 

általánosságban vezette volna be a megoldást, hanem csak olyan perekben, amelyekben a teljes 

bizonyosság nagy nehézségekbe ütközik, és ritkán lehetséges, mint pl. biztosítási perekben 

vagy orvosi műhiba perekben.7 A bizonyítási szükséghelyzet szabályait a bírói gyakorlat is 

alakította. A kirívóan információ-aszimmetrikus helyzetekben már eddig is felmentést adott a 

hátrányosabb helyzetben lévő fél számára azoknak a konkrét tényeknek az állítása és 

bizonyítása alól, amelyek szükségesek lettek volna egyébként a perbeli igénye sikeres 

érvényesítéséhez, és az ezt kizáró tényállítások és bizonyítások terhét az ellenfélre telepítették.8 

A bizonyítási szükséghelyzet öt esetkörét szabályozza az új Pp.: a) ha a bizonyítási 

indítvány előterjesztéséhez szükséges adatok az ellenérdekű fél birtokában vannak, b) ha a 

tényállítás bizonyítása a bizonyító fél számára nem lehetséges, de az ellenérdekű féltől a tény 

ellenkezőjének bizonyítása elvárható lenne, c) ha a bizonyítás sikerességét az ellenérdekű fél 

meghiúsította, d) a törvény a jogsértő bizonyítási eszközök szabályozásának körében utal vissza 

a bizonyítási szükséghelyzet szablyaira a 269. § (5) bekezdésben, végül e) ha a szemle az 

ellenérdekű fél magatartására visszavezethető okból hiúsul meg, a 331. § (4) bekezdése utal 

vissza a bizonyítási szükséghelyzet szabályaira. A törvény elkülönítve tartalmazza a bizonyítás 

módjaira, illetve a bizonyítási eszközökre vonatkozó legáltalánosabb szabályokat, közöttük 

újként nevesíti a kép- és hangfelvételeket, amelyek a technikai fejlődés következtében, a 

digitális kép- és hangrögzítés elterjedésével egyre nagyobb jelentőséget kapnak a polgári 

perben felvett bizonyítás során. Ezeket a bizonyítási eszközöket a tárgyi bizonyítási eszközök 

között tartja számon a törvény, azonban némileg különböznek azoktól. Ugyanis a kép- illetve 

hangfelvételek nem egy adott dolog jelenbeli állapotát rögzítik, hanem egy múltban történt 

eseményt vagy állapotot érzékeltetnek.9  

A kép- és hangfelvételek perbeli felhasználásával szorosan függ össze a Pp. 269. §-ának 

rendelkezései, melyek a jogsértő bizonyítási eszközök perbeli felhasználhatóságának törvényi 

előírásait tartalmazzák. 

 

                                                           
6 Erről lásd részletesebben FARKAS József – KENGYEL Miklós: Bizonyítás a polgári perben; KJK-KERSZÖV Jogi 

és Üzleti Kiadó Kft., Bp. 2005. 61-63. o. 
7 TURY Sándor Kornél: Biztosítási jog és bizonyítási módszer; Bp. 1940. 6. o. 
8 NAGY Adrienn: Bizonyítás; In: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata (szerk.: 

Wopera Zsuzsa); Wolters Kluwer Kiadó, Bp. 2017. 374-375. o. 
9 Miniszteri indokolás a Pp. 267-268. §-ához 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Zámpori Anna: 

2018/2. szám 31–39.  Jogsértő bizonyítási eszközök … 
 

 
 

34 
 

 

2. A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatóságának normatív szabályozása 

 

A bizonyítás szabályai körében jelentős újítás, hogy a Pp. 269. §-a rendelkezik a jogsértő 

bizonyítási eszközökről és azok felhasználhatóságáról, figyelemmel arra, hogy a 

kommunikációs és multimédiás eszközök fejlődésével a gyakorlatban ezen bizonyítékok 

felmerülése egyre gyakoribb. Többször megfogalmazódott az a kérdés, hogy felhasználhatók-

e a jogellenes, vagy jogellenesen megszerzett bizonyítékok, ennek nyomán pedig 

megkerülhetetlenné vált a törvényi szintű szabályozás megalkotása, melynek során az 

elsődleges szempont a vonatkozó bírósági joggyakorlatban kialakított jogelvek normaszintű 

rögzítése volt.  

Ezek a jogsértő bizonyítási eszközök a leggyakrabban titkos kép- és hangfelvételek 

formájában jelentkeznek, de egyre gyakoribb az elektronikus kapcsolattartás során a 

bizalmasan kezelt információk jogellenes felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, így a 

magánszféra sérelmének problémája.10 Az 1952-es Pp. nem tartalmazott rendelkezéseket a 

jogsértő bizonyítási eszközökre, így a bíróság volt kénytelen joggyakorlatot kialakítani erre 

vonatkozóan, amelyben nagy segítségére volt a jogtudomány néhány jeles művelője. Az új Pp. 

vonatkozó szabály megalkotásánál – véleményem szerint helyesen – Kengyel Miklós elméletét 

vették alapul. Így a jogsértő bizonyítási eszközök bizonyítékként való értékelése a bíró 

mérlegelési jogkörébe tartozik. A viszonylagossági elv beemelése az új eljárásjogi törvénybe 

véleményem szerint azért lehet hasznos a jövőre nézve, mert azáltal, hogy a jogellenes 

bizonyítékok nem kerülnek kategorikus elutasításra, azok sincsenek kvázi megfosztva a 

védekezés lehetőségétől, akiket mások jogellenes cselekménye juttatott kényszerhelyzetbe. 

Úgy gondolom, hogy Kengyel Miklós elgondolásával – mely szerint ennek a szabályozása nem 

képzelhető el konkrét, minden esetre alkalmazandó jogszabályhellyel – egyet lehet érteni, 

hiszen ezek esetenként más és más körülmények között fordulnak elő. Így csakis bírói 

mérlegelési jogkörben lehet megítélni, hogy az adott ügyben bíróság elé terjesztett jogsértő 

bizonyítási eszköz megszerzésében megnyilvánuló jogellenesség összemérhető-e az 

ellenérdekű fél esetleges jogsértő magatartásával. Ugyanakkor Kengyel a mérlegelés köréből 

kizárja a bűncselekmények elkövetését, valamint – az új Pp. szabályaival ellentétben – a 

személyiségi jogok megsértését is, azaz az ily módon megszerzett bizonyítékok semmilyen 

körülmények között nem használhatók fel.11  

A Pp. 269. §-a értelmében főszabály szerint a jogsértő bizonyítási eszköz nem használható 

fel a polgári perben, ezzel a generálklauzulával próbálja meg a jogalkotó visszatartani a feleket 

attól, hogy a perben releváns tények igazolására szolgáló bizonyítékokat következetesen 

jogsértő módon szerezzék be. Fontosnak tartom megvizsgálni, hogy jogsértő bizonyítási eszköz 

hogyan jöhet létre. Tágan szemlélve a lehetőségeket arra a következtetésre juthatunk, hogy 

jogsértő bizonyítási eszköz keletkezhet azáltal, hogy a fél eljárásjogi szabályokat sért meg. 

Ebben az esetben az eljáró bíróságnak egyszerű dolga van, ugyanis ilyenkor nem veheti 

figyelembe azt a döntés meghozatalánál. A másik nagy csoportba azok a jogsértő bizonyítási 

eszközök tartoznak, amelyek anyagi jogi szabályok megsértésével, vagy a másik fél 

személyiségi jogainak, vagy más alapjogának megsértésével keletkeztek, vagy azokat így 

szerezték meg, vagy kerültek átadásra, vagy bemutatásra. Jogsértőnek minősül a jogszerűen 

előállított bizonyítási eszköz, ha a megszerzése például lopás útján megy végbe, vagy ha a fél 

olyan személytől szerzi meg jogszerűen az eszközt, aki korábban jogsértő módon jutott hozzá. 

                                                           
10 NAGY Adrienn: A bizonyítás megváltozott szabályai az új polgári perrendtartásban; ADVOCAT 

2017/különszám 19. o. 
11 FARKAS József - KENGYEL Miklós im. 143-144. o. 
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Ezzel a jogalkotó azt kívánja elérni, hogy egy jogszerű átadás beiktatásával az egyébként 

jogsértő bizonyítási eszköz ne minősülhessen jogszerűen megszerzett bizonyítási eszköznek. 

De abban az esetben is jogsértő bizonyítási eszközről beszélünk, ha az eszköz szintén jogszerű 

módon jött létre, de a perbeli felhasználása az érintettnek nem állt szándékában; vagyis a fél az 

érintett engedélye, beleegyezése nélkül használta fel a perben.12 

Érdekes kérdésként merül fel az az esetkör, amikor a bizonyítási eszköznek csak egy része 

minősül jogsértőnek. A törvényi rendelkezésekből és jogalkotói szándékból kiindulva az eljárás 

során arra kell törekedni, hogy amennyiben más módon nem tudja a fél az állítását bizonyítani, 

akkor a bizonyítási eszközt kell „jogszerűvé” tenni. Ellenkező esetben a per szempontjából 

jelentős tények bizonyítására alkalmas peradat kerülne kizárásra az eljárásból.  

Ahhoz, hogy tudjuk, mely bizonyítékok tartoznak e generálklauzula hatálya alá, a Pp. 269. 

§ (1) bekezdésében meghatározza a jogsértő bizonyítási eszköz fogalmát. Jogsértőnek minősül 

az a bizonyítási eszköz: 

a) amelyet az élethez és testi épséghez fűződő jog megsértésével vagy erre irányuló 

fenyegetéssel szereztek meg, illetve állítottak elő; 

b) amely egyéb jogsértő módon keletkezett; 

c) amelyet jogsértő módon szereztek meg; 

d) amelynek a bíróság elé terjesztése személyiségi jogot sértene. 

Ezen jogszabályhely (1) bekezdésének a) pontja nevesíti azt az abszolút kizáró okot, amely 

fennállása esetén a bíróság köteles figyelmen kívül hagyni a fél által hivatkozott bizonyítási 

eszközt. Ha ez az abszolút kizáró ok nem áll fenn, a jogsértő bizonyítási eszköz 

felhasználhatósága tárgyában – tehát a b)-d) esetekben - a bíróság dönt, meghatározott 

szempontrendszer figyelembevételével, mérlegelési jogkörében eljárva. Ugyanis a jogellenes 

bizonyítási eszköz kirekesztése a bizonyítási eljárásból nagymértékben megnehezíti, adott 

esetben meg is hiúsíthatja a fél bizonyítását. Ezzel a hatással szemben áll a bizonyítási eszköz 

kirekesztését kérő fél jóhiszemű pervitelt tanúsító eljárás-támogatási kötelezettsége, illetve a 

perben részt vevő egyéb személy közreműködési kötelezettsége. A jóhiszeműség elve és az 

eljárástámogatás kötelezettsége a felektől egyik oldalról a jogsértésmentességet, másik oldalról 

a jogérvényesülés-támogatást követeli meg. Az ellenérdekű fél közreműködésére akkor lehet 

számítani, ha a bizonyító fél az ellenfél miatt bizonyítási szükséghelyzetbe kerül. Ezen kivételes 

esetkört leszámítva az ellenérdekelt fél a bizonyítási eszköz jogellenességének állításával, 

illetve bizonyításával megakadályozhatja a bizonyításban érdekelt fél bizonyítását.  A jogsértő 

bizonyítási eszköz ugyanis monopóliumot teremt az adott bizonyítási eszköz tekintetében a 

bizonyításban ellenérdekelt fél oldalán. Ez vagy azáltal jön létre, hogy az érintett ellenfél nem 

adott engedélyt vagy hozzájárulást a felhasználására, vagy pedig azáltal, hogy a jogsértésre 

irányadó szabályok egyszerűen nem teszik lehetővé az engedély, illetve hozzájárulás 

megadását. Mindezek alapján, amennyiben a monopólium a fél bizonyítását objektíve 

lehetetlenné teszi, a bíróság azt a tényt, amely tekintetében a fél bizonyítási szükséghelyzetben 

van, valósnak fogadja el. A bizonyítás objektív lehetetlensége abban nyilvánul meg, hogy az 

információs monopóliumra visszavezethetően nem is létezhet jogszerűen előállított bizonyítási 

eszköz. 

Ez ugyanakkor nem feltétlenül zárja ki minden esetben objektív módon a jogszerű 

bizonyítási eszközzel történő bizonyítást. Vizsgálni kell, hogy a bizonyító fél mennyire járt el 

gondosan a jogszerű bizonyítási eszközökkel való bizonyítás érdekében, vagyis, hogy a 

bizonyító fél szempontjából – azaz szubjektíve –, mennyire minősül a bizonyítás lehetetlennek. 

Ebből kifolyólag a felek fegyveregyenlőségének biztosítása céljából a szükséghelyzetre 

hivatkozó félnek bizonyítania kell, hogy a perben jelentős tény bizonyítására alkalmas, nem 
                                                           
12 VARGA István - ÉLESS Tamás (szerk.) im. 395-396. o. 
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jogsértő bizonyítási eszközök szolgáltatása érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben 

tőle elvárható volt. Amennyiben tehát létezik jogszerű módja is a bizonyításnak - ergo objektíve 

nem lehetetlen -, még ha az nehezebb vagy bonyolultabb is, mint a jogellenes út, a félnek azt 

kell választania.13 

Amennyiben a bíróság nem találja felhasználhatónak a bizonyítási eszközt, és a bizonyító 

fél más módon nem tudja bizonyítani az általa tett állításokat, a bíróság alkalmazhatja a 

fentiekben már ismertetett bizonyítási szükséghelyzet szabályait, ugyanakkor a bíróság ezzel 

nem okozhatja alapvető jogok sérelmét, és figyelemmel kell lennie az Alkotmánybíróság 

jogsértő bizonyítékok felhasználásával kapcsolatos döntéseire, valamint a nemzetközi és 

Európai Uniós joggyakorlatra is.  

Ami a szabályozást illeti, fontosnak tartom kiemelni a Pp. 269. § (2)-(3) bekezdéseit is. A 

jogalkotó ezekben a rendelkezésekben világossá teszi, hogy a bíróságnak nem feladata a 

bizonyítékot abból a szempontból külön vizsgálnia, hogy az jogsértő bizonyítási eszköznek 

minősül-e vagy sem. Ugyanakkor, ha a bizonyítási eszköz nyilvánvalóan jogsértő (például, ha 

a hangfelvételen hallatszik, ahogy az egyik fél a másikat életveszélyesen megfenyegeti), akkor 

azt a bíróság hivatalból figyelembe veszi, s erről a feleket tájékoztatja. (Gyakorlatilag ezzel 

megteremti az ellenbizonyítás lehetőségét a felek számára arra vonatkozóan, hogy a bizonyítási 

eszköz jogsértő-e vagy sem). Általában véve a bizonyítási eszközök csak nagyon kis 

hányadánál lehet azonnal megállapítani annak jogsértő voltát, a legtöbbről ugyanis csak 

bizonyos háttérinformációk birtokában állapítható meg, hogy jogsértő-e a bizonyítási eszköz. 

Épp ezért logikus a törvény azon rendelkezése a (3) bekezdésben, hogy ha a bizonyítási eszköz 

nem nyilvánvalóan jogsértő, akkor a bizonyítási eszközt előterjesztő fél ellenfelének kell 

bejelenteni a peradat jogsértő voltát. A törvénynek ugyanis nem feladata a perben 

résztvevőknek általános védelmet nyújtani a jogsértő bizonyítási eszközök felhasználásával 

szemben, csak azoknak, akik ezzel a védelemmel élni kívánnak. Az ellenérdekű fél ugyanis 

dönthet úgy is, hogy noha tisztában van azzal, hogy a bizonyítási eszköz jogsértő, mégsem jelzi 

azt a bíróság felé, vagy kifejezett hozzájárulását adja a peradat bíróság elé tárásához, mert, ha 

nem így tesz, akkor a per szempontjából jelentős, releváns információtól fosztja meg a 

bíróságot. Amennyiben úgy dönt, hogy bejelenti a bizonyítási eszköz jogsértő jellegét a 

bíróságnak, erre vonatkozóan a Pp. nem tartalmaz külön rendelkezéseket, tehát a bizonyításra 

vonatkozó általános szabályok alkalmazandók, a tanúvallomásokra vonatkozó eltérések 

figyelembevételével. A jogsértő bizonyítási eszközök előállítása ugyanis általában hiányos, 

elégtelen, vagy egyáltalán nem létező dokumentációval történik meg jogsértő jellegükből 

adódóan, tehát sok esetben az egyetlen bizonyítási eszköz, amely ezen jelleg bizonyítására 

alkalmazható lehet az a tanúvallomás. Mindezek alapján méltánytalan volna, ha a bizonyítás a 

vallomástételi akadályokra hivatkozva válnék sikertelenné. Ezek az akadályok ugyanis olyan 

esetköröket fednek le, amelyekre a tanú hivatkozhatnék; pl.: a tárgyi bizonyítási eszköz tolvaja 

hivatkozhatna az önvádra kötelezés tilalmára, vagy a titkos hangfelvétel készítésekor jelenlévő 

hozzátartozó hivatkozhatna hozzátartozói viszonyára.14 (Jóllehet az önvádra kötelezés tilalma 

büntető eljárásjogi fogalom, azonban ebben az esetben a polgári eljárás során is bír 

relevanciával, hiszen a jogsértő bizonyítási eszközt felhasználó félnek azáltal, hogy azt a 

bíróság elé tárja, viselnie kell a jogsértésből fakadó, akár büntetőjogi jogkövetkezményeket is.) 

Fontos megjegyezni, hogy a harmadik személynek a jogsértő bizonyítási eszközhöz kapcsolódó 

közreműködési kötelezettsége az általános közreműködési kötelezettségének terjedelméhez 

igazodik, tehát mondjuk a tanú oly mértékben jogosult megakadályozni a bizonyítás 

                                                           
13 GRÁD András: Lesben álló bizonyítás - a titkos felvételek felhasználhatósága a bírósági eljárásban; Családi Jog 

2016/3. 30. o. 
14 VARGA István - ÉLESS Tamás (szerk.) im. 399. o. 
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sikerességét, amilyen mértékben a tanúvallomást is megtagadhatná. A bekezdés második 

mondata azt gondolom, hogy egy kép- illetve hangfelvételre vetítve nem tűnik életszerűnek, 

azonban más bizonyítási eszközök esetén megállja a helyét.  

A jogellenes bizonyítási eszköz kirekesztése a bizonyítási eljárásból nagymértékben 

megnehezítheti, sőt akár meg is hiúsíthatja a fél bizonyítását. Ugyanakkor a jóhiszeműség elve 

és az eljárástámogatás kötelezettsége a felektől egyik oldalról a jogsértésmentességet, másik 

oldalról a jogérvényesülés-támogatást követeli meg. Az ellenérdekelt fél közreműködésére 

akkor lehet számítani, ha a bizonyító fél az ellenfél miatt bizonyítási szükséghelyzetbe kerül. A 

Pp. 269. § (4) bekezdésében a jogalkotó ezt a körülményt veszi figyelembe, és próbál olyan 

szabályozási környezetet megteremteni, amely alkalmas a jogsértő bizonyítékok perbeli 

felhasználásának sokszínűségére reagálni. Erre a jogalkotó a legalkalmasabb megoldásnak azt 

tartja, ha bírói mérlegelési jogkörbe utalja ennek a kérdésnek az eldöntését. A jelen 

bekezdésben foglaltak tulajdonképpen a bírói gyakorlat jogszabályi formába történő átültetése. 

A (4) bekezdés b) pontja Kengyel Miklós viszonylagossági elméletét foglalja magában, amely 

alapján a jogsértő bizonyítási eszköz perbeli felhasználásával okozott jogsérelem nem 

terjeszkedhet túl az érvényesíteni kívánt jogi érdeken. A fent idézett c) pont a bírósági 

határozatokban következetesen hivatkozott, a jogsértő bizonyítási eszközöktől elvárt ügydöntő 

jelleget tömöríti törvényi rendelkezés keretébe. Valamint ez alapján a bíróságnak vizsgálnia 

kell azt is, hogy a bizonyítási eszköz az ügy szempontjából hordoz-e magában olyan releváns 

információt, amely, ha kirekesztésre kerül a bizonyítékok köréből, akkor az ügyben nem 

hozható megnyugtató döntés. Mindazonáltal továbbra is úgy vélem, hogy a bizonyítási eszköz, 

a perbeli felek által történő, ügydöntő jelleggel való felruházása meglehetősen szubjektív 

szempontok alapján történik. A hivatkozott d) és e) pontok szintén a bírói gyakorlatból átemelt 

rendelkezések, amelyek szerint a bíróságnak a jogsértő módon keletkezett bizonyíték 

vizsgálatakor a többi bizonyítási eszköz súlyát és az eset összes körülményeit figyelembe véve 

kell döntést hoznia azt illetően, hogy szükségesnek látja-e, bizonyítékként értékelje azt. 

Amennyiben az egyéb bizonyítási eszközök, valamint a felek előadásai, illetve az ügy összes 

körülményei alapján a bíróság úgy ítéli meg, hogy megnyugtató döntés hozható az ügyben, úgy 

nem szükséges bizonyítékként figyelembe venni. Alapvetően úgy vélem, hogy az volna a 

kívánatos minden eljárás során, hogy az ügyben vitatott jogsértés kapcsán meghozott döntéshez 

olyan úton jusson el a bíróság, amely nem okoz további jogértést a feleknek. Ez alapján - 

ahogyan az a szabályozásból is kitűnik -, csak, mint ultima ratio kerülhet befogadásra a jogsértő 

bizonyíték, a fenti feltételek teljesülése esetén. 

A Pp. 269. §-ának (5) bekezdése arra az esetre tartalmaz rendelkezést, ha a bizonyítási 

eszköz a (4) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, tehát nem használható fel a bíróság 

megítélése szerint a perben bizonyítási eszközként, ugyanakkor a fél más módon nem tudja 

bizonyítani állításait. Erre az esetre a bizonyítási szükséghelyzet szabályait rendeli alkalmazni 

a jogszabályhely. A jogalkotó feltételezi azt, hogy ilyen eset akkor áll elő, ha a felek között 

információ-aszimmetrikus helyzet áll fenn. A korábbi szabályozás szerint a bíróság az ilyen 

helyzetekben a bizonyítási teher megfordításával próbálta az információtól elzárt felet 

kedvezőbb helyzetbe hozni. A bírósági esetjog azt mutatja, hogy a per szempontjából releváns 

adatoktól elzárt fél saját magát próbálja az eljárás során kedvezőbb helyzetbe hozni azzal, hogy 

olyan bizonyítási eszközök felhasználásához folyamodik, amelyek jogsértőnek minősülnek. 

Mivel a jogalkotói szándék nem arra irányul, hogy a rendelkezésekkel a feleket ellehetetlenítsék 

a bizonyítási eljárásban, így ezen jogi megoldással lehetősége nyílik a félnek abban az esetben 

is állításait bizonyítékokkal alátámasztani, amennyiben azok a perben jelentős ténynek 

minősülnek és azt másként bizonyítani nem tudja. 
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Az idézett jogszabályhely (6) bekezdése kiterjeszti a rendelkezést a tárgyi bizonyítási 

eszközök körén kívülre is. A jogalkalmazók a leggyakrabban jogsértő bizonyítási eszközökkel 

kép- és hangfelvételek formájában találkoztak. A jogalkotó azonban – véleményem szerint 

helyesen – a jogsértő bizonyítási eszközökre vonatkozó szabályokat kiterjeszti az egyéb 

bizonyítási eszközökre is. Ugyanis ellenkező esetben azt sugallná a törvényi szabályozás, hogy 

jogsértő módon csak a tárgyi bizonyítékok, illetve a kép- és hangfelvételek használhatók fel, 

szerezhetők be vagy állíthatók elő, holott ugyanúgy megtörténhet ez más bizonyítási 

eszközökkel is. Például nem egyszer fordul elő, hogy a vallomást tevő tanúk külön 

felvilágosításon esnek át az ügyben érdekelt fél részéről, hogy a bíróság előtt mit, s hogyan 

mondjon el, mit hallgasson el, vagy mire ne emlékezzen. De ha azt az esetet vesszük 

figyelembe, amikor mindkét fél szakértői véleményt csatol be bizonyítási eszközként, s 

ugyanarról a körülményről két külön szakértő képes egymással szöges ellentétben álló szakértői 

véleményt kiadni. Persze mondhatjuk, hogy másként látják az adott kérdést, s ehhez minden 

joguk meg is van. Azonban véleményem szerint egy peres eljárásban a szakértői vélemény 

lényege éppen abban áll, hogy a kérdésben jártas, pártatlan, ezáltal objektív vélemény 

kialakítására képes személy adjon egy szakmailag helytálló véleményt, amely alkalmas lehet 

akár az ügy eldöntésére is (de legalábbis a bíróság nyugodtan támaszkodhat a szakértői 

véleményben leírtakra). 

 

3. A törvényi szabályozás értékelése 

 

Úgy vélem, hogy az 1952-es Pp. hatálya alatt kialakult bírói gyakorlatból az olvasható ki, hogy 

a bíróságok legnagyobb problémáját nem az okozza a titkos felvételekkel, vagy jogsértő 

bizonyítási eszközökkel összefüggésben, hogy azok alapjog, vagy más jogszabály 

megsértésével keletkeznek, vagy szereznek meg és használnak fel a per során, hanem az, hogy 

nincs erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés. Ebben a vonatkozásban kijelenthetjük, hogy a 

jogalkotó helyesen ismerte fel azt a társadalmi és egyúttal jogalkalmazói igényt, amely alapján 

beemelt az eljárásjogi szabályozásba egy rendelkezést, amely a jogsértő bizonyítékokra 

tartalmaz normatív rendelkezéseket. 

A bíróságok eddigi szkepticizmusát az új Pp. törvényi szabályozása némiképp 

orvosolhatja, s talán a konkrét jogszabályi környezet elegendő támpontot nyújt a jogalkalmazók 

számára azt illetően, hogy figyelembe merjék venni az ilyen bizonyítási eszközöket. Sőt bátran 

kijelenthetjük, hogy a bíróságok a jövőben nem zárkózhatnak el mereven a titokban készült 

felvételek perbeli felhasználásától.15 

Nem hagyható figyelmen kívül azonban az a tény sem, hogy ilyen bizonyítékok 

figyelembevétele szükségképpen okozza két alapvető jog kollízióját. Szükségszerűen okozza 

az eljárás során tehát az Alaptörvényünk VI. cikk (1) bekezdésében lefektetett magánszférához 

való jog, illetve a XXIV. cikk (1) bekezdésében rögzített tisztességes eljáráshoz való jog 

összeütközését a jogsértő bizonyítási eszközök bizonyítékként történő értékelése. A bizonyító 

fél ugyanis kerülhet olyan helyzetbe, hogy más módon nem tudja bizonyítani állításait. Ezzel 

azonban sérül a Pp. rendelkezéseiből, valamint a magánjogi jogviszonyokra jellemző 

mellérendeltségből levezethető „fegyverek egyenlőségének elve”.16 (Megjegyzem, a fegyverek 

egyenlőségének elve csak az egyik oldalról tekinthető megsértettnek, bizonyos szempontból 

vizsgálva a jogsértő bizonyítási eszközzel bizonyító fél részéről épp ez teremtheti meg az elv 

érvényesülését), s vele együtt a szemben álló fél magánszférához való joga, valamint a 

                                                           
15 NAGY Adrienn: Új jogintézmények a polgári perbeli bizonyítás szabályozásában; Jogtudományi Közlöny 

2018/1. 5. o. 
16 1952-es Pp. 3. § (6) bek., valamint Pp. 6. § 
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tisztességes eljáráshoz való jog, mint alapvető jogok Alaptörvényben rögzített szabályai. 

Alapvetően a jogalkotó feladata az egymással konkuráló alapjogok egymás melletti 

érvényesülésének a megteremtése, azonban vannak ettől eltérő nézetek is. A magam részéről 

azt az álláspontot osztom, mely szerint elsődlegesen a jogalkotó feladata a probléma orvosolása 

a megfelelő jogszabályi környezet kialakításával, ugyanakkor a jogalkalmazó kötelessége is a 

megalkotott jogszabályok Alaptörvénnyel összhangban történő értelmezése és alkalmazása. 

Ebben nyújt támpontot az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése17, valamint az Alkotmánybíróság 

joggyakorlata is.  

 

4. Záró gondolatok 

 

Jelen tanulmány célja annak vizsgálata volt, hogy az új perjogi kódex 269. §-a megfelel-e a 

joggyakorlat és az alkotmányosság követelményeinek, előremutató változást hozhat-e a polgári 

perbeli bizonyítás szabályozásában. Tényként rögzíthetjük, hogy a bíróságok a polgári 

eljárások során egyre növekvő arányban találkozhatnak jogsértő bizonyítási eszközökkel. A 

növekvő tendencia alapján, valamint a megváltozott jogszabályi háttér hatására indokolttá vált, 

hogy az eljárásjogi kódex is megújuljon. A kapcsolódó szakirodalom és a már kialakult korábbi 

bírói joggyakorlat, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó döntései is mind azt mutatják, 

hogy szükséges volt a normatív szabályozás kialakítása. 

Ahhoz, hogy a társadalmi és technikai fejlődés követelményeinek megfeleljen az 

eljárásjogi kódex, számos újítást vezetett be a jogszabály, ilyen újításnak tekinthető a 269. §-

ban foglalt szabályozás is. A társadalmi és gazdasági viszonyok átalakulása arra felé tendál, 

hogy egyre több alkalommal jönnek létre információ aszimmetrikus helyzetek, amelyek 

megnehezítik egyik vagy másik fél bizonyítását az eljárás során. A jogsértő bizonyítási 

eszközök egyre nagyobb számban való megjelenése egyfajta társadalmi reakció. A bíróságok 

az adat-, kép-, és hangrögzítésre alkalmas technikai eszközök rapid elterjedésével egyre 

nagyobb számban előforduló jogsértő bizonyítékok jogi kezelésére az eltelt évek alatt nagyjából 

egységes eljárási rendet alakítottak ki, azonban lényeges eltérések lehetnek különböző 

bíróságok ítéletei között. A Pp. 269. §-a egységes szempontokat és támpontokat ad a bíróságok 

számára, amely kellően rugalmas és gyakorlatias ahhoz, hogy az ügyek sokszínűségére 

tekintettel képes legyen minden élethelyzetben alkalmazható törvényi hátteret biztosítani. 
 

                                                           
17 Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más 

alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges 

mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 

korlátozható. 


