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isztelt Fóvárosi Ttirvényszék!

Alulírott, Ktinywtárellátő Kiemelkedóen KiizhasznrÍ Nonprofit Kft. (székhelye: lI34 Budapest'
Váci ílt |9.; cégegyzékszáma.. 01-09-884688; telefonszáma.. 06-l-237-6900; faxszáma: 06-1-2392715; képviseli: Arany Lász|o Tamás ugyvezeto onállÓan; cégkivonata FlI. a|alt csatolva) mint
felperes az at|atszo.hu Szerkesztósége (címe: l084 Budapest, Déri Miksa utca 10., 4. em. 9. ajtÓ)
rnirrt alperessel szemben a jelen keresetlevé| F12. számit rnellékleteként csatolt jogi képviselóje, a

]\{átés Ügyvédi Iroda (székhelye: 101l Budapest, Kapucinus utca 10.; eljárÓ tigyvéd: Dr. Mátés Ákos
Dániel.l trtián az a|ábbi

terjesztitik
1.

kereseÍet
e1o

.{Z ER\-E\\-ESITENI KIVANT JOG ALAPJAUL SZOLGALO TENYEK ES AZOK

BIZo\\ ÍrrxeI

.. i:.t:nletes oldal 2013. jÚrlius 30. napján ,,Leszerepelt esztergomi fideszeselcre
."..:
'.;.. tillantosítasáÍ,, címmel kozolt cikket (amelynek nyomtatott vá|tozata
:. ' . ::.1:..]láSra). A cikk tobbek kozott az alábbi valÓtlan tényá||ításokat
r. . .:.7:.:bbi ralÓs ténr,eket ttinteti fel hamis színben (amelyeket alább a
- .'- ';: i.::"erldiéberl idézi.irlk):
h
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antosít sát''

e ralr-.S te1l\1. lic'.-l a filperes \eZetti ltttttlkatát.sai koztil korábban tobben

: . :.).]'.:1-1l nehez eazdasáei lrelrzetbell iero Esztergonli orrkonnánt'zatnál, illetve annak
.:.;.'; .,:lial:ak tlltrnkát. abbarr a lranris szírrben tiinteti fel, rnintha ezek a munkatársak
. .: t'. jk r t'l1na korábbi pozíciÓjukban. és ezá|ta| alkalmatlanok lennének a felperes

--.

.]

,:r.:.s-re. EzzeI szemben a valÓs tény dZ, hogy a felperes vezeto munkatársai eddigi

:

.trl.barl nenr buktak meg, feladataik at az Esztergotni onkormányzat kozismert en nehéz
:azJasagi he1r zete ellenére is a legjobb trrdásuk szerint látták el.
Z

]
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' ii, 1- itl .feladctthoz a tulajdonos megerósítette a KÓnyvtarellátÓ személyi állományát is,.
it'l re:erigct:gctto, általános igazgatÓhelyettes,,,kommunikáciős vezetó és tnég haronl mas,
ye:eto beosztasti ntunkatárs keriilt a céghez. oket eg,, dolog bizÍosan osszekoti.. a Népszava
d:()t(l Sem cílfult infortnáciÓja szerint mind a hatan a Meggyes Tamas idején kialakult
e s:tergoltti t,arosi nőmenklat ra tagj ai','
A fenti tényá||ítás valÓtlan, ugyanis a felperes egyetlen munkatársa sem volt ,'nÓmenk|atura,,
tagja. Ezen t lmenóen a felperesnek mindosszesen 4 (azaz négy) olyan munkatársa van, akik
korábban azEsztergomi onkormányzatná|, illetve annak cégeinél vállaltak munkát.

/iii1 A

ltrépszava három további, Meggyeshez kothetó vezetót talált a Konyvtárellatőnál .lbrrásairtk felhfuták a figyelmet, hogy a céghez valő érkezésk eg,,beesik Meggyes Fideszen
bel li pozíciÓinak megrendiilésével (Bakos Erika és AratÓ Vera a 20]0-es kampányban
..

'\Íeggyes alpolgármester-jelolÍjeiként szerepeltek)' Egy biztos.. a masszívan veszteséges
KÓnyvtárellátőhoz kinevezett tij vezetóket tulzas lenne sikeres iizletembernek nevezni, Politikai
kapcsolatrendszeriik viszont elég erósnek tíínik- márpedig ha a cég az egyediili szállítőja az
eg)ediili megrendeló államnak, akkor ennek tényleg nagyobb jelentósége lehet, mint az t,izleti
képességelcrtek, ',

A fenti

tényá||ítás azt a valÓs tényt, hogy a felperes munkatársai koztil korábban tobben az
Esztergorni onkormányzatnál, illetve annak cégeinélvállaltak munkát, abban a hamis színben

ttinteti fel, hogy a felperes ezen munkatársai a jelenlegi állásukhoz kizáró|ag politikai
kapcsolatrendszeriik révénjutottak volna. Ezze| szemben a valÓs tény az, hogy a felperes
munkatársai pozíciÓjukat pá|yázati eljárás eredményeként - szakmai tapasztalatukra tekintettel
- toltik be, a pozíció elnyerésében politikai kapcsolataik nem játszottak szerepet.
t.2

A jelen keresetlevél l.l pondában megjelolt cikk áttanulrnányozását kovetóen a felperes postai titon - helyreigazítás iránti kérelmet terjesztett eló (a helyreigazító kozlemény Fl4.,
az átvétel tényétigazoló tértivevény F/5 . a|att kertilt csatolásra).

1.3 A

sajtÓ-h

e|yreigazítási kérelem - jogszabályoknak megfelelo

-

elóterjesztése e||enéte az

alperes a helyrei gazítási kotelezettségérrek a mai napig nem tett eleget.

2.

AZ ÉRvÉxynsÍTENIrÍvÁxr JoG

t1

sajtoszabadságrÓl és a médiatartalmak alapvetó szabá|yairÓl szcllti 2010. évi CIV. torvény (a
toráblliakbari: ..SajtÓttirvé'y'') értelmébena rnédiatartalom-szo|gá|tatÓk feladata a hiteles,
pt'll1toS. téilr szerií. tárgyilagos és kiegyensiilyozott tájékoztatás, továbbá a médiatartalom nem
lehet alk.r1rilas a szetnélyhez fuzodo jogok megsértésére.
.A,

\ P. 1:.lrr T..,r-ietlrkonr.r'rol szÓlÓ 1959. évi IV. torvény (a továbbiakban: ,,Ptk.'') 78. $-ának
] :.|';z:.s; ::elrllében a jőhírnévsérelmét jelenti ktilonosen' ha valaki más személyre
', -::..:...]-. lz'i s-]-t.. lalotlan tényt állít, híresztel. vagy valÓ tényt hamis színben tiintet fel. A
:.,' - j :-.1 r1r::j-lr: e sa.ito-heh'reigazításra iránr'ttlÓ igény érvényesítésénekszabá|yait a
-:...-..:,.]l\. r:1'.t:liltr

'r
..Pp. allapitja meg.

a po1gári perrendtafiásro1 szolo 1952.

éri III. torvény (atovábbiakban:

r

S:.iititorletil 12. $-ának (1) bekezdése éftelrnében lra lalakirol bárrnely médiatar1alomban
i a...tlail tértrt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban valÓ tényeket hamis színben
i.irltetrrek fel. kovetelheti olyan helyreigazító koz|emény kozzétételét,amelyból kittínik, hogy
; koz1es rnel1. tényá||ítása valÓtlan' illetve megalapozat|an, mely tényeket ttintet fel hamis
szíttbett és ehhez képest rnelyek a valÓ tények.

Pp. 342. $-ának (1) bekezdése értelmében helyreigazításának klzzététe|étaz

érintett
(azaz
lrarminc)
30
szernélr. \'agy szervezet az áIta|a vitatott kozlemény kozzétételétólszámított
llapoll beltil írásban kérheti a médiaszo|gá|tatoto|, a sajtÓtermék szerkesztoségétól vagy a

.-\.

A fenti s (2) bekezdése értelmébena határidoben kért helyreigazítás
kozzétételétcsak akkor lehet megtagadni, ha a kérelemben elóadottak valÓsága nyomban

hírti-eyrrokségtól.
rrregcáfolhatÓ.

A

SajtÓtorvény

t2. $-ának (2) bekezdése a|apján a helyreigazíto kozleményt

internetes

sajtÓtermék esetéb en az igény kézhezvételétolszámított 5 (azaz ot) napon beltil a kozlemény
sérelmezett részéhezhasonlÓ mÓdon és terjedelemben kell kozolni.

t
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KERESETI KÉRELEM
Figyelemmel arra, hogy az a|peres a helyreigazítási kotelezettségének a jelen keresetlevél
2.5 pontjában megjelolt határidoig, azaz20|3. szeptember 3. napjáig nem tett eleget, így
tisztelettel kérjiik a t. Torvényszéket,hogy szíveskedjen kotelezni az alperest aZ alábbi
helyreigazíto nyi\atkozat kozzététe|éreaz atlatszo.hu internetes oldalon (www.atlatszo.hu), a
kifogásolt cikk-kel azonos helyen és mÓdon.

,,A 20]3' julius 30, napján kett cikktinkben valőtlanul állítottuk' hogy a KÓnyvtárelláto
Kiemelkedóen Kozhasznti l,{onprofit KÍt. (Kello) hat munkatarsa korabban az Esztergoni
onkormányzatnál, illetve annak cégeinéldolgozott. A Kello-nak ugyanis mindosszesen nég,l

olyan munkatarsa van, akik korábban az Esztergomi Ónkormanyzatnál, illetve annak cégeinél

vallaltak munkát,
A fentieken tulmenóen azt a valős tényt, hogy a Kello vezetó munkatársai koz l korábban
tobben a kozismerten nehéz gazdasági helyzetben levó Esztergomi Ónkormanyzatniil, illetve
annak cégeinélvállaltak munkát, abban a hamis színben ttintettiik fel, hogy ezek C]
tnttnkatáriak megbuktak volna korábbi pozíciÓjukban, és ezáltal alkalmatlanok lennének a
Kello yezetésére. Ezzel szeruben a valős tény az, hogy a Kello vezetó munkatársai eddigi
pozíciojttkban nent buktak meg, feladataikat az Esztergomi Ónkormiinyzat kozismerten nehéz
gazclas gi helyzete ellenére is a legjobb tudasuk szerint látták el.

koziil korábban tobben az
'7 fettiekett tttltnenóen azt a valÓs tényt, h,gy a Kello munkatarsai
E.s:tet.gtlttti onkormányzatnál, illetve annak cégeinélvállaltak munkát, abban a hamis színben
kctI,cs,..,i|'ttt,Lt

ttttltti:,ir.i,.>,ti

Ö;.
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a Kello

ezen munkatársai a jelenlegi állásukhoz kizárőlag politikai
jutottak
volna, Ezzel szemben a valős tény az, h,gy a Kello
s::et.iik révén
p11;fciojttkat szakmai tapasztalatuk, és nem politikai kapcsolataik révéntoltik

riiltr.,r| {el, lng1.

T..'n

ett.,

széket. lrogy alperest a felperes koltségeiben marasztalni szíveskedjen.

Fe1pe:es i'.' 1:.e:tgenl et a tárg'valás berekesztését megelozoen terjeszti eló.

EL.J
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{R{SI KERDESEK

:..

.'r-u (1) bekezdésének j) pontján. illetékességeaPp,344.
'.:,en.,szek harask.ire a Pp.23.
:-ailak l i lL'ekez.Jesen alaptr1. t-rgre1enlbe.,ére. ltogr az alper.es széklielr-e Btrdapest.

\

keresetben érrérrl.esítenikír.ánt jog a Ptk. IV.. a szernélr'ek pol-eárijogi védelrne fejezetébe

jelen perben felperest az 1Iletékekról szo|o
.q90. eliXCIII. toivény 62. $-a (1) bekezdésének f) ponda szerinti tárgyi illeték feljegyzési
jog illeti meg.
ti]fit-lZo szernélr'iségijog, amelyre tekintettel a

{.

Kérjtik a t. Torvényszéket, hogy a tárgyalást a felperes esetleges távollétében is megtartani

+.J

szíveskedjék.

A felek kozotti jogvitában kozvetítoi

4.4

e|járáS nem volt folyamatban
i

A fentiekre tekintettel kérjiik t. Torvényszéket,hogy kereseti kérelmtinknek helyt adni szíveskedjen.
Kelt: Budapest, 2013. szeptember 17.
Tisztelettel:

Kii nyvtárellátő Kiem
Mellékletek:
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óen Kozhaszn No np rofi t
felperes
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