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A MAGYAR KOZTARSASAG NE\EBEN !

A Pesti Kiizponti Kertileti Bir6s6g

a dr. StrasseTr ibor iig)'vdd
6ltal kdpviselt
Dr. Tiba Zsolt

a dr. Dr. LE. iigl.r'ed
6ltal kdpviselt
Mag/ar R:idid Rt (1800 Bp. Br6dy S. u.5-7.)

pemyertessdge l.r. alperes 6rdekdbenp erbel6pett a
dr. R. M. iig).vdd
6ltal kepviselt
Lakatos Pdl

illetve a szemÄlyesen eljiirt
Tirts Tam6s

felperesnek

I. r, alperes,

beavatkoz6,

II. r. alperes,

ellen szem6lyisegi jogi s6relem megillapit{sa irdnt inditott pedben meghozta az alabbi

irfi,rrnr:

A binisig megillapitja, hogy a MagSrar R6di6 Rt. 6s Tirts Tam6s, a f6virosi ktjzgyiil6s
k6pvisel6je, a Maryar Ridiri Rt, ,,Vas{rnapi Ujsdg,, c. miisorinak 2000. december 3-i
adis6ban azon, val6tlan t6nyeket t^rt^lmazi nyilatkozattal, illetve annak sugtrztsdval
miszerint
"A Vdroshdztin eherjedt az a gtakarlat, hogt amikot teljesen nyibAm,al6, hog,, potitikai
dbnldshoz6i szinten, tehtit ct vdtos|ezetts szihtjin mulasztLis, tbfvdnytelensdg, kiskapu

.vdroshdzi - keresise miikadik, ezt gt szoktdke lintdzni, ilyen volt az 1997-es wsztegetdsi igt
-, yag) is hog kAt-hdlom kishivatalnokkal alosztAuwzeth)el, osztdbNezeth)el fitetik el a

balhA, rAszben igy, hogy o k6zg) is el6tt is megro,rAsban riszes[tik, aminekk dyetkezthdnye
nincs, de igazdbdl, zdtt ajtdk mdgdtt megq)ugtatjdk, elintdzih hog/ neked kedtes
alosztdlywzetd jdt6re mosl ez a de majd prdmiumot kapni, feladatod, a tb, akfogsz f6jegz6 
eg)ibhint ugye a tdrvAnyessig 6re kell, hogt legten, ehhez asszisztdl, ds drdemben a bels6"rizsgdlatokbdl soha, semmin emd etil ki. 
megs6rtett6k Dr. Tiba Zsolt szem6lyis6gi jogait, ezen beliil Dr. Tiba Zsolt i6 hirn6vhez
fiiz6d6 jogit.
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A val6sig ezzel szemben az' hogr Dr. Tiba Zsolt f6ieg1z6 ̂ F6polgdrmesteri Hivatal

eddigi vezet6se sorin mindig a vonatkoz6 jogszabilyok' illetve az ebben a beosztasban

elvirhat6 kiivÄtelm6nyeknek megfelel6en jirt el.

Kdtelezi ezdrt a bir6s6g l.r. alperest, a Magyar R6di6 Rt.-t, hogy ajoger6s itdlet k6zhezveteldt
"Vas6mapi rcsz.llbgyekdzze.miisorbane zeni tdlet rendelkez6 Ujsag,,c . legktjzelebbi kdvet6 

Kiitelezi tovebbe a bir6siig alpereseket, hogy 15 napon beliil fizessenek meg egyetemlegesen

felperesrek 100.000.-Ft (Eryszizezer forint) nem vagyoni k6rtdritdst, tov6bbii ezen

i,sszegnek 2000. december 3-t6l a kifizetds napjeig szdmitott dvi 12 o%-os kamat6t 6s dsszesen

5. 000.-Ft (Otezer forint) perkdlts6get.

Ktitelezi a bir6sdg ll.r. alperest, hogy az AJlam javdra utolag fizessen meg 3 000.-Ft

(Hdromezer forint) eljtuesi illeteket.

Kotelezi a bir6sag felperest, hogy 15 napon belul fizessen meg egyetemlegesen alpereseknek

10.000.-Ft - 10.000.-Ft (Tizezer-tizezer forint) perkdltsÄget.

Kdtelezi a bir6sdg felperest, hogy az Allam jav6ra ut6lag fizessen meg 12.000 -Ft

(Tizenkett6ezer eljtu6si illetdket.forint) 

Kaitelezi a bir6sAg felperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg beavatkoz6nak 10.000 -Ft

(Tizezer fo nt) perkdltsdget.

felperesk eresetdet lutasitja.rdszÄbena  bir6s6g Fentieketm eghalad6 

Az eljards fennmarad6 3000.-Ft (H6romezer forint) iisszegu illetdkdt az Allam viseli.

Az itdlet ellen a kezhezv6telt6l szfunitott 15 napon beliil enndl a bir6srign6l 5 pld.-ban

eldterjesztett fellebbezdssel lehet 61ni.

targyalesonk iviilfelek kiiziisen kdrhetik a fellebbezds haterid6 lejdda el6tt a A fellebbezdsi 
titfi6n6 elbirelisat.

Ha a fellebbezds a perktjlts6g, az illetÄk megfizetds6re vonatkozik, a teljesitdsi hatdrid6vel
kapcsolatos, illetve ha a fellebbezds csak az itdlet indokolisa ellen irAnyul, brirmelyik f6l

bir6lja el.a mrisodfokub ir6srigt 6rgyal6son kÄrheti,h ogy a fellÄbbez6st 

I N D O K O L A S :

perben tdnyellastA lhpitottam eg:A a bir6saga  kiivetkez6 

"Vasrimapi cimii mr.isoriinak2 000. december3 -i ad6s6banr iportA Magyar RAdi6 Ujs6g,, 
vele f6viirosi 6nkormiinyzatik Äpvisel6vel6 s ftakci6vezet6vel.A  tdrtdntk6sztilt Tirts Tam6s 

az aldbbiakh angzottake l:beszdlgetdsso rdn 
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" a Vriroshrizrine lterjedt gyakorlat, az a hogy amikor teljesen nyilvrinval6, hogy politikai
ddntdshoz6i szinten, tehiit a viirosvezetes szintjÄn mulasztas, tijrv6n,,telens6t, kiskapu
keresdse miikddik, ezt ugy szoktik elintdzni, - ilyen volt az 1997-es vriroshrti viszteeetSsi
iigy is-, hogy k6t-hrirom kishivatalnokkal alosztalyvezet6vel, vagy osztilyvezet6vel viteiik el
a balhdt, rdszben [gy, hogy a kijzgyiil6s el6tt is megrovesban rdszesitik, aninek
ktivetkezm6nye nincs de igazrib6l, zdft ajt6k mijgdtt megnyugtatj6k, elintÄzik, hogy neked
kedves alosztalyvezet6 most ez a feladatod, de majd jdv6re premiumot fogsz kapni, a
ftljegyzii ir, aki egydbkdntu gye a t6rvdnyess6g 6re kell, hogy legyen, ehhez asszisztel, ds
drdemben a bels6 vizsgrilatokb6l soha, semmi nem keriil ki.,,

Felperes 2000. december ll-dn kdrelemmel fordult l.r. alperes elnijkdhez, amelyben k6rte,
hogy a kifogasolt szitveggekl apcsolatban megfelel6 folmAbanh eltreigazitAsttegyenkijzzl.
I.r. alperes 2000. december 17-6n a felperes hell,reigazitrisi k6relm6t tartalmaz6 leveldt kiizzd
letle.

MiutAn a helyreigazitAs ezen m6dja felperesnek nem felelt meg, 2001. janudr 2-6n sa:t6-
helyreigazitrisi pert kezdemenyezett I.r. alperes ellen, amelyben megfeleld helyreigaziirisi
kirelem Liizldsdre kerte alperesl kdrelezni.

2001. jaruar 11-611 drkezett beadvriny6ban felperes keresetdt megvaltoztatta. Egyreszt
kitedesztette keresetdtI I.r. alperesre, miisrdsztp edig k6rte, hogy a bir6sdg rillapitsa rneg a
jogsAtds megtdrtdntdt a miisorban elhangzottak kapcs6n, kijtelezze alperesekei megfelil6
eldgtdtel adrisAra ds kotelezze alpereseket egyetemlegesen 300.000.-Ft nem vagyoni kaltdritds
ds ennek j6rul6kai megfizetds6re.

p6l A btu6s6ge ne vonatkoz6l egzese alalp:an Lakatos L r. alperesp emyÄrtessdge 6rdek6ben a
perbe beavatkoz6kdnt belepett.

Alperesek egydrtelmiien a kereset elutasitasat k6rt6k arra hivatkozrissal, hogy a mlisorban
elhangzottakm egfeleltek a val6siignak, illetve nem voltak alkalmasak arra, hogy felperes
szemdlyis6gi jogait megsdrtsdk.

A kereset r6szben alapos.

A Ptk 75. bekezddse jogokat szerint a szem6lyhez f,jziid6 mindenki $-(l) kdteles tiszreletben
tartani. Ejogok a tiirvdny vddelme alatt 61lnak.

A Ptk 78. g (l) bekezddse szerirt a szem6lyhez f,Liid6 jogok v6delme kireded a j6 him6v
vddelmere is.

j6 jelenti A him6v saehdt kiilontisen, ha valaki mris szemdllre vonatkoz6, azt sdrt6,v al6tlan
tdn)'t a[it hiresztel, vagy val6s tdn]'t hamis szinben tiintet fel.

A kifogAsolt miisorban elhangzottakat megvizsgdlva a bir6s6g megrillapitotta, hogy ILr.
alperes az Lr. alperes dltal sugAxzottm risorban felperesr6l azt allitotta, hogy O, mint a
F6polgrirmesteri Hivatal vezet6je, a ftvrlros f6jegyz6je tdrvdnltelensdgekhez, kiskapuk
keres6s6hez asszisztel.

A Pp. 164. g (1) bekezddse alapjrin alpereseket terhelte annak bizonyitdsa, hogy a miisorban
elhangzott ezen kijelentds a val6sdgnak megfelel.
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per E kiiriilmdn),t a sor6na lperesekn em bizonyitottek.

A F6polg6rmesterHi ivatalt6l beszezett dokumentumoka latamasztottdk azt, hogy felperes a
jogszabalyoknak j6rt F6polg6rmesterHi ivatal vezetdse soriin a vonatkoz6 megfelel6en el, az

elviirhat6m agatartaset s kdriiltekntdst tanfsitotta, illetve pozicidban megfelelt az e elvfuhat6
kdvetelmdnyeknek.

Pusztdn az a tdny mdg nem alapozza meg a Il. r. alperes kijelentds6t, hogy a F6polg6rrnested
Hivatalban tijrtdntek, vagy tiirtdnheftek esetleg szab6lysdrtdsek, vagy egy6b, jogilag,
politikailag, vagy morlilisan kifogasolhal6 esemdnyek.

Ilyen esetekt emdszetesen hivatalban, barmely mÄg a hivatal vezet6j6nekl egkiirtiltekint6bb,
leggondosabbv ezetdsee setdni s el6fordulhahak, hiszen a tudatost drvdnyszegdst, az etikai

jogkttvetds normiik tudatosm egsertdsditi nkentes hiriny6bane l6re kizirni, rnegakad6lyozni,
teljesb izonyossagganle m lehet,l egfeljebbs zankci6kat lehete rrea z esetrek ihtesba helyezni.

Ha az emberek Onkdntes jogkdvetdse teljes egdszdben adminiszhativ m6don vagy jogalkotas
jogra ftjdn megval6sithat6l erure, ugy nem lenne sztiksdg tdbbek ktjzdtt biintet6 sem.

Tudatosanu gyanism indenn ormam egszeghet6.

A felperes6 ltal vezetetth ivatal kdzel ezerf 6s ldtszrimmadl olgozik, szAmosii gyoszt6llyal,6 s
igen kiterjedt tevÄkenysdgi kdnel.
Ezen tedileteket, illetve a kdzel ezer ember tevdkenysÄgdnek mindell rdszletÄt, minden

jdv6beni kdvetkezmdnyet l6re vev6, szrimitrisba mindennemii mulasztdst, vagy szab6lyszegdst
kiz6r6 m6dons zab6lyoznni em lehetsdges.
Az hogy a tdny, esetlega  F6polg6rmeste Hivatalband olgoznak olyan emberek,a kik adott
esetbenh ajlamosakm egszegni bizonyos szabdlyokatm, dg iinrnagaban felperesm unkijrinak
hatdkonl sdgiit. minrisdgdt nem kerdtijelezi meg.

Fogalmilagk iz6'rt olyan szervezetl6 te, fennrillisa, miikiid6se,a hol emberek dolgoznak,h ogy
jogszabrilyalkot6si jijv6ben adminiszhativ, kdzigazgat{si, m6dszerekkelm inden, a majdan

elktivethet6s zabiilyszegdss,z abrlysdrtds megakad6lyozhat6v,a gy kizrirhat6 legyet lgaz ez
termdszetesen a felperes altal vezetett hivatalra is.

Nem befolyrisolja ezt a megdllapitdst az a kdriilmdny sem, hogy adott esetben esetleges
vizsgAlatok a felperes 6ltal vezetett szervezetndfle ltrirtak kisebb hi6nyossrigokat. Ezeknek
okai csak igen sz6ls6s6ges, alperesek riltal semmilyen m6don nem bizonyitoft helyzetben
lehetndnek gondatlan, felperes vagy tev6legesen ene iiinyul6 magatafias6nak
kiivetkezm6nyei.

Felperes javAra drtdkelte a bir6sag azt a k6rtilm6n)'1, hogy felperes 9 6ve tart6 fijjegyz6i
megbizatesa kdt alatt alkalommal is igen magasr illami pontosankitiintetdsbenr dszesiilt, 
munldjanake lismeresekdnt.

A becsatolti ratokb6l a bir6s6g megrillapitotta tovAbbd,h ogy felperes a hivatal miiktiddsdhez
jogszabdlyokat sziiksdgesa,  titrvdny 6ltal el6irt bels6 utasitasokat, megalkotta, a sziiksdges

aktusokatm. int a hivatal vezet6ie kibocs6totta.



I

20. P.87.420 /200u13

Az alpereseke ltal t6masztott elv6xhat6srigsz erint miikdd6 hivatal, illetve hivatalvezetdse gy
idealiz6lt, optimdlis 6s messzemen<ien a maraddktalan6 llampolg6ri 6s hivatalnoki iinkdntes
jogkitvetdsen alapul6 stukturet tAmaszmt drcekent, amelyreu gyan tiirekedni kell felperesnek,
de nyilvrinval6an messze a realitasokon hilmutat6 elvd(iis.

"asszisztal,, A IL r. alperese ltal haszndlt kifejez6s a szavak kiiznapi drtelmet alapul veve
tiibbet jelent ann6l, mint sem, hogy pusztAn jelen lett volna felperes a II. r. alperes Altal
kifogrisolt esem6nyekndl, btu mdg ebben az esetben is alkalmas a kifejezds felperes j6
himev6nek megsdltdsdre, hiszen azt feltdtelezi ez esetben felperesrdl, hogy tudott ugyar a
nem kivdnatos esemdnyekrdl, de ennek ellenÄre semmit nem tett. Ilyen felperesi tudom6st
pedig alperesek nem bizonyitottak.

"assziszt6l,, Az kifejezds egydrtelmrien szinonlmija a segidkzet nyujt, segit, ltuzremiikbdik,
t ev 6 I e ge s e n r d szt're sz kifejezdseknek.
Az asszisztencia valamilyen eredmdny el6rdsdben val6 aktiv kiizremlikiiddst jelent. Ilyen

- - magatafiestp edig passziv sem aktiv, sem formaban t6rvdnltelensÄgek elkiivetdsdben, a
kiskapuk keres6sdbena  felperes r6sz6r61a lperesek egydltalan nem bizonyitottak. ig1r,
killdnt senf igyelembev 6ve felperes beosztiisa6t s hivataldt, a bir6srigk iiliindsen alkalmasnak
talilta a II.r. alperes 6ltal tett kifejezdseket arra, hogy felperesj6 himÄvdt megsdfsdk.

A kdzvdlemdny szem6ben ajegyz6, igy a fttjegyz6 is, a tiiwdnyessdg 6re, ezdt pontosan ezen
szemdlyek tiirvenyes miikdddsdnek megkdrddjelezdse alkalmas az ezen tisztsdget e11dt6
szem6lyek j6 himevdnek csorbit6situa.

A PK 14./I. sz. rillisfoglalis alapjim az olyan sajt6kitzlemdny val6sag6t is riltaLiban a
sajt6szervk dtelesb izonyitani, amely hiven kdzli mris szemelyt dny6llitris6t, nyilatkozat6t, igy
ennek alapj6n megdllapitotta I. r. alperes rdszdr6l is ajogsdrt6s tdnydt.

A Ptk 84. $ (l) bekezddse szerint akit szem6lyhez fiiz6dii jogdban megs6rtenek az eset
jogi ktidilm6nyeihezk dpesta  ktivetkez6p olg6ri igdnyeket t6maszthatja:

a.)
jogsdrt6s kiivetelheti a megt6rt6ntdnek bir6sagim egallapitds6t,

b.)
kdvetelheti ajogsdrtÄs abbahagydset, ds ajogsdrt6 eltiltasdt a tov6bbi jogsdt6st6l,
c.)
kdvetelheti, hogy a jogsdrt6 nyilatkozattal, vagy mds megfelel6 m6don adjon eldgtdtelt, 6s
sziiksdg esetdn a jogsert6 r6szdr6l, vagy kdltsdg6n az eldgtdtelnek megfelel6 nyilvAnossrigot
biztositsanak, illetve
d.)
kat6dtdst kijvetelhet a polg6ri jogi felelilss6g szabAlyai sze nt.

Az alperesek 6ltal elkdvetett jogsdrtds kijriilmdnyeit figyelembe vdve a bir6srig a rendelkez6
rdszben foglalt tartalonmal 6s m6don itdlte meg a felperest d jogs6relmet orvosolhat6nak.

A nem vagyoni k6rt6dtds mdrtdk6t a bir6sdg a jogsdrt6s kdvetkezmdnyeit ds a bir6i
gyakorlatot alapul vdve hatarozta meg.
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perkdltsdgre A Äs az illetdkre vonatkozd rendelkez's az 1990. 6vi XC[I. tv. 42,$@/a.
pontj6n, a Pp. 81.S 0)-6n, a Pp. 83.$ (l)-dn, I.r. alperes szem6lyes illetÄkmentessdgdn 6s a

(1X.29.) (lyb. ponq6n l2ll99l. lNL rend. l.S alapul.

Budapest, 2001. december 14.

Dr. M Gy. s.|r.
bird
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A F6verosi Bir6s6g mint masodfokri bir6sag
48.P f.2 1. 323t200213.

A MAGyAR KozrAns.lsAc NnvEnnNr

A F6vfuosi Bir6sdg minr mdsodfoki bir6sdg
a dr. Strasser Tibor iigrv6d (1132 Budapest, Csanady u. 21.) 6ltal kdpviselt
DR. TIBA ZSOLT (1051 Budapest, Vdrosh6z u. 9-1 t.) fetperesne\

a Mydlon6 dr.,Isdp.y Eszter iiglr6d (1022 Budapest, Bimb6 fr 4. t6.) rilral kdpviselt
MAGYAR RADIO RT. (1800 Budapest, Br6dy S. u. 5-7.) I. rendii alperes,

mely perbe az I. rendii alperesp emyertessdge Ärdekdbenp erbelepett
a dr. R6th Mikl6s iiglv6d (1051 Budapest, Olc6ber 6. u. 14.) dltal kdpviselt

LAKATOS PAL (2000 Szentendre, Biikkdspart 86.) beavatkoz6,

a szemelvesen gliiirt
TIRTS TAMAS (1093 Budapest, L6nyai u. 27.) II. rendii alperes ellen,

szemdlyhez ffiz6d6 jog megs6rt6s6nek megdllapit5sa idnt inditott per6ben, a pesti
Kdzponti Kedileti Bir6sAg 2001. decernber 14. napjAn kelt 20. p.8'1. 420/2001/13. sz6rr1n
itelete ellen, az I. rendii alperes 6ltal 14. sorsziim alatt benyijtott fellebbez6s folyan
rneshoza a l.^ii vetkezd

I T E L E T f , T:

A mrisodfokri birdseg az els6fohi bir6s6g it6letdnek nem fellebbezett rdszdt nem 6rinti,
fellebbÄzett rdsz6t rdszben megvriltoztatja 6s meg6llapitja, hogy a Vasrimapi Ujrag ZOOO.
december 3-i addsfban a Magyar Rddi6 Rt. annak kdzl6s6vel, Tirts Tamris pedig azon
nyilatkozatival, hogy az 1997-esv iiroshiii vesztegetdsi iiggyel tjsszefiiggÄsbet a feegyz6,
dr. Tiba Zsolt mulasztiishoz, tijrvdn)'te1ens6ghez, kiskapuk keres6i6he z asszisnilt,
megsdrtettdk dr. Tiba Zsoltj6himdv vddelmdhez fiiz6d6 szemdlyisdgi jogrit.

A mesodfokri bir6sAg a val6sag megAllapit6sara vonatkoz6 rdszt me1l6zi.

Egyebekben az els6fokri biros6gi t6letdt helybenhagyja.

Kdtelezi az I. rendii alperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg a felperesnek 3.000,_
fharomezer) lorint fellebbezdsi kdlrsdget.
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6llamv iseliilleteketa z r6tt fellebbez6si le nem A 

Az itdlet ellen fellebbezdsnek nincs helye.

I N D O K O L A S :

Tirts Tam6s' aR6di6 Rt es Magyar hogy a meg6llapitotta, it6let6ben bir6seg Az els6fokti 
fiivArosi ktjzgyiilds kdpvisel6je, a Magyar R6di6 RL,,VasAmapi Ujsdg" cimii miisoninak

annakilletve nfla&ozattal, tartalmaz6 tenyeket azon,v al6tlan adds6ban 3-i 2000. december 
sueerzdsiiral miszerint

politikaihogy nyilvdnval6, amikor teljesen gyakoflat, hogy az a eltededt V6roshArin ,,,{ 
kiskapumulasztas, tdrvdnltelensdg, szintjdn v6rosvezetds tehdt a szinten, ddntÄshoz6i 

- vesztegetdsi1997-esv riroshrizi Yolt M ilyen elint6zni ezt fgy szoktAk miikddik, keresdse 
vitetik el-, vagy osztaiyvezet6vel alosztal)'r'ezet6vel, kishivatalnolikal is hogy k6t-h6rom iigy 

an nekrdszesitik' is megrovdsban el6tt a kiizgyiilds igy, hogy r6szben balhdt, a 
hogy nekedelintdzik, m6gtttt megnyugtatjAk, z^d ajt6k igaz6b6l nincs, de kdvetkezndnye 

jdv6re kapni, aprdmiumot fogsz majd de ez a feladatod, most kedves alosztalyvezet6 
fdjegyzii ur, aki egyebkdnt ugye a tdrvenyess6g 6re kell, hogy legyen, ehhez asszisdAl, 6s

"ki nemd eriil soha,s emmi vizsgelatokb6l a bels6 6rdemben 
megsdrtett6k dr. Tiba Zsolt szemdlyisdgi jogait, ezen belill dr. Tiba Zsolt j6him6vhez fiiz6d6

jogAr

A val6s6g ezzel szemben az, hogy dr. Tiba Zsolt fdjegyzii a F6polg6rmested Hivatal eddigi
elvarhat6jogszabalyok, ebben a beosztiisban illetve az a vonatkoz6 mindig vezetdses or6n 

j6rt el.megfelel6en kitvetelm6nyeknek 

joger6s legkitzelebbikdvet6 kezhez\ekl't a it'let hogy alperest, az l. rendii Kiitelezte 
rdszdtt egyek dzze.rendelkez6 ezeni tdlet miisorban cimii Ujseg" ,,Vasarnapi 

a felperesnekmeg egyetemlegesen fizessenek naponb eliil hogy 15 alpereseket, az Kiitelezte 
100.000,- Ft nem vagyoni krl.rteritÄst, ezen ijsszegnek 2000. december 3-t6l a kifizetds napjaig

sz6mitott 6vi 12%-os kamatet, valamint 5.000,- Ft perkoltseget.

Az eljtuasi illetek6l fgy rendelkezett, hogy a II. rendii alperes 3.000'- Ft-ot' a felperes

12.000,- Ft-ot fizessen meg az allamjavdra
Kdtelezte a felpercst, hogy 15 napon beliil fizessen meg egyetemlegesen az

10.000 - 10.000.- Ft. tovribb6 a beava&oz6nak 10.000,- Ft perkiiltsdget
elutasitotta.a felperesk eresetdt reszdben fentieketm eghalad6 A 

A fennmarad6 3.000,- Ft illetdktil irgy rendelkezett, hogy azt az 6llam viseli

alpereseknek

lndokoliis6ban a Ptk. 75. $ (l) bekezdÄs6re valamint a Ptk. 78. $ (l) bekezdes&e utalAssal
4llitott^ aa^ II. rendii alperes miisorban a cimti Ujs6g hogy a Vasrimapi rdgzitette, 

keresdsdhezkiskapuk tiirvÄnltelensdgek:hez, hogy f6jegyz6je, aki a f6vtiros felperesrdl, 
pedig, aaz hogy nÄm tudta' per bizonyitani sordn igazolni, ezt a ugyanakkor asszisztril, 

egy6b kifogesohat6vagy szabal)talans5gok, tiirtdntek Hivatalban F6polgfumesteri 
esemdnyek, az nem alapozza meg a II. rendii alperes ellitasait
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tevdkenysdg6ta, zt, hogy mint hivatalvezet6 Rdszleteztea  felperes kiizel ezer f6s ldtszammal
dolgozik, hogy igen kitededt a tevdkenysdgi kdre ds kit6t ana is, hogy fogalmilag kiz6xt egy

hivatal esetdna z, hogy a szab6lyszegdseskz, abalysertÄsek ilyen szervezet, teljes egÄszdben
kizd(hat6k, megakad6lyozhat6k legyenek. Figyelembe yetle aA a kddilmdn),t is, hogy a

6ve titlti be a f6jegyziii megbizatAst,k 6t alkalonmal felperes aki, 9 is magas dllami
kitiintetdsben r6szesiilt 6s megallapitotta a^, hogy a felperes a miikiiddsdhez,,hivatal 

"jogszab6lyokat megalkotta,k ibocs6tottaa  sziiks6ges sziiksdges aktusokat. 

A ll. rendii alperes altal haszn6lt asszisztal kifejezdst jogsert6nek min6sitette, mivel ez a
a segit, kdzremiik6dik kifejezdsekneki,g y ezzel azt 6llitott4 hogy a felperes szinonim6ja a

tdrv6n)telensegeke lkiivetes6bena,  kiskapukk eresds6besne gddkezent yrijt, ugyanakkore zt a
per sorAn nem bizonyitottek az alperesek, ezdrt a II. rendii alperes kijelentdse, melyet az I.

j rendria lperesk iiziilt alkalmasa  felperes 6himev6nekm egsdrtdsere.

jogsdrt6 A val6tlan alifasokat valamint az ezzel szembeniv al6sagot is megellapitottaa z
(1) Ptk. bekezddsea lapj6n6 s kdtelezte els6fokir bir6s6g 84. az L rendii alperesta z itdlet$ 

jogs6rt6s gyakorlatot, rendelkez6r dszenekk ijzzdtetel6re,t ovabb6a  bi6i a kiivetkeandnyeit
alapulv 6ve a nem vagyonik tutddtdsd sszegd1t 00.000F t-banh attuoztam eg.

A perktiltsdg visel6sdr6l a Pp. 81. $ (1) bekezddse alapjan ddntdtt.

Az itdlet ellen az ll. rendri alperest erjesztette lii fellebbezdst6 s kdrte az els6fokri bir6sdg
it6letdneka  megvaltoztatiis66t s a felperesk eresetdneekl utasitdsiit.
El6adta,h ogy a II. rendii alperesc sak vdlemdnydneka dott hangot a Vas6mapi Ujs6g cimri
rddi6miisorbaa, kijelentdsei nem voltak jogsdrt6k vagy leal6zok kiiliini,s figyelenmel ana,
hogy a felperesnek, mint kdzszerepl6nek tdbbet kell ttmie, mint mds ellampolgdmak.
Sdrelmeztea  val6s6g megallapitAsiirav onatkoz6i tdleti rendelkezestv, alamint azt, hogy az
elsdfokri bir6s6g a nem vagyoni kitedtdssel kapcsolatos d6nt6s6t nem indokolta 6s e16adt4
hogy a lelperesl hdtrdny a ripomal dsszefiiggdsben nem drle.

A fellebbez6s r6szben alapos.

A m6sodfokirb ir6s6ga z els6foktrb ir6s6gi tdletdta  fellebbezdski Ärelemk ereteik iizittt bir6lta
feliil a Pp. 253. $ (3) bekezddse alapj6n.

A m6sodfokf bir6sAg megitdlÄses zerint az els6fokri bir6srig a rendelkezdsre 6l]6 adatok,
csatolt iratok, a bizonyitdsi eljrilis eredm6nyekÄnat  tdny6llast helyesend llapitotta meg az
abb6l levontjogi kijvetkeztetese, ddntdse azonban csak rdszben hel)t6ll6.

Mindenek el6tt a rn6sodfokri bir6s6g eltal6noss6gban kiemeli azt, hogy a sajt6szabadsAg
akotmenyosv edelema latt All.
Mindenkinek joga van teh6t a sajt6 itj6n kdzdlni a ndzeteit, a nyilvrinoss6g 6rdekl6d6s6re

nem szrimottev6in formrici6kat,a nennyibena zok sÄrtik az alkotmiinyosr cndet. Mindenkinek
joga is, hogy Lijdkoztatristk apjon drdekl6ddsdnek van arra megfelel6enm ind a kiimyezetdt,
mind az egy6ba  kiimyezetdte rint6 k6rd6sekbenA.  sajt6f eladatae  kiirben pontos a hiteles, 6s

- gyors gondoskod6s, taj6koztat6sr6lv a16 amely egyebek mellett szemdlyhez f,iz6d6
jogokat sem s6rthet [1986. 6vi II. titrvdny preambulum 2. $ (1), 3. $ (1)].
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A vdlem6nynyilvrinitAs szabadsAga fontos, kiemelked6 alkotmiinyos alapjog, amr nem
korl6tozhat6, azonban a kifejtetr, el6adott v6lem6ny, drtÄkitdlet nem sdrtheti m6s j6him6v
v6delm6hez fiiz6d6 szemdlyis6gi jogait.

Egyetdrteft a m6sodfoki bir6s6g az els6fokri bir6segnak azzal az alespor\t:6val, hogy a II.
rendii alperes nyilatkozata, amelyet az I. rendii alperesa  Vasrimapi Ujsrig cimii miisorban

jogs6rt6, hozott nyilvArossAgra hiszen a II. rendii alperes a vdlemdnynyilv6iitris szabadsdgrit,
a. kdzszerepl6ke vonatkoz6 speciAlis hatArokat, a megfogalmazhai6 kritika kereteit 6tl6pte
akkor, amikor a felperes szem6ly6t ttjrvdnytelensdgekkel, mulasztisokkal, burkolian
veszteget6ssel hozta iisszeftiggdsbe, ki.iliinds tekinteftel arra a kiiriilmdnyre, hogy ezr a per
sordn hitelt 6rdeml6 bizonyitdkokkal nem is t|\nasztot:6.al6.
A csatolt,i lletve a beszerzett terjedelmes mennyisdgii hivataros irat csak azt fimasztotta ala,
hogy a hivatalban tijrtdntek szabAlltalansrigok, az Allami Szrimvev6szdk sz6mos
hi6nyossrigok tar fel azonban a felperes felel6ssdgdre utal6 irat, fegyelmi hatdrczat vagy
egydb bizonyitdk (feljelentds, bejelentds) ezek kdzt nem taltilhat6, a felperes szemdlyii
eljer6sAt, tevdkenysdgdt, kdaemiikiiddsdr kifogdsol6 irat nem keriilt el<iterjesztdsre. A
fentiekJe is tekintettel az els6fokrl bir6srig helyesen ,llapitotta meg azt, hogy az alperesek
megsdrtettdk a felperes j6hirndv vddelmdhez fiiz<id6 szem6lyisÄgi jogait, azo;ban ajogsdrtÄst
megalapit6 itdleti rendelkezds megfogalmazrisrival a mdsodfoin bir6s6g nem enen egyet,
mert 6ll6spontja szerint a II. rendii alperes nyilatkozatanak sz6szeiinti megism6iidse
indokolatlan, sziiksdgtelen 6s az els6fokri bir6s6g riltal riigzitett meg6llapit6s, mint
jogv6delmi eszktiz jogsdrtdst helyreallit6 ds eldgtdteltnyijt6 szerepet igy neni tcilti be, ezert a
lrisodfokri birosAg - kiemelve a felperes 6ltal a kereseti k6relemben meghat6rozott jogsdrtd
allitdsokat - a kdrelem 6s ellenkdrelem korlrtai kiizdtt Allapitofta meg a j;hirn6v megsdrtdst,
amelynek kdzz6tdteldre az I. rendii alperes kdteles.

Mell6zte a mrisodfoku bir6s6g a val6sag itdleti megrillapitris6t, hiszen nem sziiksdges minden
esetben a val6 tenyek kitzz6tdtele, amennyiben a jogsdrrdst meg6llapit6 it6leti rendelkezds
endlktll is kifejezdsre j uttatj a a t6madott nyilatkozat valdsagsdrt6 v;lt6t.

Ezenl0l az els6fok[ bir6sag eftal meghatarozott val6s t6nyek k6re mind a jelen peres
eljerasban lefolytathat6 bizonyit6si eljar6s kdr6t, mind az elj6ftis rendettet6s6t
meghaladja,_ hiszen jelen polg6ri peres eljarasban a bir6sag nem tehet hat6sk6r6t,
illet6kess696t meghalad6, ettatanos 6rv6ny0 mega apitasok;t.

Az elsdfokri birdsdg nem vagyoni kartdritds megfizetdsdre is kdtelezte az alpereseket.
Az Alkotminybir6sag 3411992. (Vl, l) AB. szriml hatrirozata szerint a szemdlyisdgi jogsdrtds
megalapit6sa itnmag6ban megalapozza a nem vagyoni kartdritds megitdl6s6t.
A hatrirozat alapjritr kialakult bir6i gyakorlat 6s a Legfels6bb Biros6g tiibb eseti ddntdse
szerint azonban a nem vagyoni krrtdritds esetdn is alkalmazni kell ; kirtdrites altalanos
szabiiyait. Az alapfeltdtelek eset6n a bir6siiga kirt6rit6s dsszegÄt az eset dsszes
kdrtilmdnyeinek figyelembev6tele mellefr hatilozza jogsÄrtds meg, a y6ra, s a
kdvetkezm6nyeke tekintettel.
A mdsodfokir bir6s6g irgy itdlte meg, hogy az, hogy a felperest, mint f6jegyz6t az alperesek
rigy tiintettdk fel, mint aki tdrv6n]lelensdgekben vesz rdszt, ugyanakLoi eii bizonyitekoktal
nem tiinasztoftAk ald. Ez pedig oly mdrtÄkben tekinthet6 kdztudomasian jogsdrt6nek, mely
me-galapozza a felperes nem vagyoni kririgdnydt figyelemmel a feipJres szemdlyes
el6adasdra, valamint meghallgatott tanu nyilatkozatAra is.
A mrisodfokrl bir6s6g - a fenti indokol6sbeli kiegdszitds mellett - egyetdrtett az ers6fokir
bir6seEnak nem vagyoni kArtdritds vonatkoz6sriban hozott hatrirozat6val.
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25J;$ (2 bekezddsdnek ). megfelel6en a m6sodfoki bir(|36s azY"T::Tf,1ipE,::.ll eisoroKu brosag ftetetet a rendelkezo rdszben foglaltak szerint dszben megvaltoztatta-

A mesodfok! biroseg az ets6fok0 eljer6sban valamint a fellebbezesi etjarasban
felmeriilt perk0tts6gr6t a pp. g.t. S (1) b;kezd6se atapjan natrirJzotr
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