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Postacím: 
1531 Pf. 54. 
                                        Tárgy: Sajtó-helyreigazítási kérelem 
 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
 
Gyurcsány Ferenc (                                                        ) csatolt meghatalmazás alapján eljáró 
jogi képviselője ezúton tisztelettel 
 

k é r e m  
 
hogy a Pp. 342. § (1) bekezdése alapján, az atlatszo.hu internetes portál (www.atlatszo.hu) által 
2013. október 21. napján először közölt, és mai napig elérhető „Heti Mutyimondó: Ráhel 
cipellője, Ferenc aranyköpése és a síkapuk” címmel megjelent közlemény 
(http://atlatszo.blog.hu/2013/10/21/heti_mutyimondo_rahel_cipelloje_ferenc_aranykopese_es_a_
sikapuk ) alábbi része miatt helyreigazítást közölni szíveskedjen: 
 
 
„ (…) Gyurcsány és a baloldal speciel még nem számolt el semmivel, a pártfinanszírozás ügyében 
pedig konkrétan nem csináltak semmit, amikor hatalmon voltak (…).”   
 
 
A közlemény-részletek olyan valótlan tények állítását tartalmazzák, amelyek Ügyfelem 
személyhez fűződő jogát egyértelműen sértik. 
 
Mindezekre tekintettel a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. 
évi CIV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazító közlemény közzétételét 
kérem mindaddig, míg a sérelmezett tartalom is elérhető: 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2013. október 21. napján megjelent „Heti Mutyimondó: Ráhel cipellője, Ferenc 
aranyköpése és a síkapuk” című közlésünk tartalmi részében azt valótlan tényt állítottuk, hogy 
Gyurcsány Ferenc nem számolt el semmivel. Ezzel szemben a valóság az, hogy Gyurcsány 
Ferenc a jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett 
vagyonnyilatkozatának benyújtásával miniszterelnöksége, továbbá országgyűlési képviselői 
mandátumának ideje alatt. Továbbá azt a valótlan tényt állítottuk, hogy Gyurcsány Ferenc nem 
csinált semmit, amikor hatalmon volt. Ezzel szemben a valóság az, hogy 2007-ben Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnöksége alatt a kormány megbízásából dolgoztak ki egy pártfinanszírozásról 
szóló törvényjavaslatot, amelyet két szocialista képviselő nyújtott be. 
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Tisztelettel felhívom a figyelmét az alábbiakra: 
 

A Pp. 342.§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy "A határidőben kért helyreigazítás 
közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a kérelemben előadottak valósága nyomban 
megcáfolható". 
 

Amennyiben a sajtószerv nem tudja nyomban cáfolni a sérelmező által megfogalmazott 
helyreigazítás valóságtartalmát, akkor köteles azt közölni, amelynek elmaradása joggal alapozza 
az eljárás perré alakulását. 
 
Kérem tehát fent írtak alapján, hogy a helyreigazítási kötelezettségüknek a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
12. §-ának megfelelő határidőben és módon szíveskedjenek eleget tenni, ellenkező esetben 
Ügyfelem kénytelen bírósági eljárás keretében érvényesíteni jogos igényét. 
 
Szombathely, 2013. november 08. 
 
Tisztelettel 

 
Gyurcsány Ferenc 
képv.: dr. Czeglédy Csaba ügyvéd 


