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Tárgy: Sajtó-helyreigazítási kérelem 

 

 

Tisztelt Szerkesztő Úr! Tisztelt Kiadó! 

 

 

Alulírott dr. Czeglédy Csaba (9700 Szombathely, Bartók B. krt. 37., lev.cím: 9700 

Szombathely, Kossuth L. u. 8.) ezúton tisztelettel 

 

k é r e m  

 

hogy a Pp. 342. § (1) bekezdése alapján, a pestisracok.hu nevű sajtótermékben 2013. november 

10. napján „Jogtalanul kaphatott ügyvédi szakvizsgát a szocialista Czeglédy Csaba” címmel 

megjelent cikk (http://pestisracok.hu/jogtalanul-kaphatott-ugyvedi-szakvizsgat-a-szocialista-czegledy-

csaba/) címe és alábbi részei miatt helyreigazítást közölni szíveskedjen: 

 

"Aligha teljesíthette jogszerűen a jogi szakvizsgája letételéhez szükséges három éves 

gyakorlati idejét Czeglédy Csaba, az MSZP szombathelyi politikusa, a város korábbi 

alpolgármester" 

 

"Czeglédy Csaba ugyanis éppen abban az időszakban töltötte három éves joggyakorlati 

idejét, amikor főállásban volt Szombathely alpolgármestere" 

 

"A Czeglédy Csaba által megnevezett MONOPOLY International Ingatlanközvetítő, 

Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.-nek 2004. novemberétől Budapesten, a Moszkva 

téren (Széll Kálmán téren) volt a székhelye." 

 

"Ez azért is érdekes, mert így munkanapokon és munkaidőben egyszerre két helyen kellett 

lennie: Budapesten és Szombathelyen." 

 

"Az ugyanakkor mindenképpen érdekes, hogy Czeglédy Csaba miként tudta egyszerre, egy 

időben végezni főállású tevékenységeit Szombathelyen és Budapesten is, munkanapokon 

miként lehetett egyszerre két helyen." 

"IGAZOLÁS AZ ÜZELTTÁRSTÓL" 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTSTAL&caddrsearch=2%3B575001A&caddrnovalchk=0&caddrsite=0
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTSTSZ&cid=675435&cname=Huth%20Gergely%7CBori%20Zsuzsanna
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTSTAL&caddrsearch=2%3B2259113A&caddrnovalchk=0&caddrsite=0
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTSTAL&caddrsearch=2%3B2259113A&caddrnovalchk=0&caddrsite=0
http://pestisracok.hu/jogtalanul-kaphatott-ugyvedi-szakvizsgat-a-szocialista-czegledy-csaba/
http://pestisracok.hu/jogtalanul-kaphatott-ugyvedi-szakvizsgat-a-szocialista-czegledy-csaba/
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A cikk címe és a cikk hivatkozott részei olyan valótlan tények állítását tartalmazzák, továbbá való 

tényeket tüntetnek fel hamis színben, amelyek így a személyhez fűződő jogaimat 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

kénytelen leszek bírósági eljárás keretében érvényesíteni jogos igényemet, továbbá polgári 

peres úton a nekem okozott kárt megtérítését fogom követelni. 

 

Kelt Budapesten 2013. november 10. napján 

 

Tisztelettel 

                                                                                                  
        dr. Czeglédy Csaba 

A 2013. november 10. napján „Jogtalanul kaphatott ügyvédi szakvizsgát a szocialista 

Czeglédy Csaba” címmel megjelent cikkünk címében azt a valótlan tényt állítottuk, hogy 

Czeglédy Csaba jogtalanul kaphatott ügyvédi szakvizsgát, továbbá cikkünk tartalmi részében 

azt a való tényt, hogy abban az időszakban töltötte három éves joggyakorlati idejét, amikor 

főállású alpolgármester volt Szombathelyen, abban a hamis színben tüntettük fel, hogy így 

aligha teljesíthette jogszerűen a jogi szakvizsgája letételéhez szükséges három éves gyakorlati 

időt, továbbá azt a való tényt, hogy az a cég, amelynél a joggyakorlatát töltötte, budapesti 

székhelyű, valamint azt a való tényt, hogy Szombathelyen volt főállású alpolgármester, abban 

a hamis színben tüntettük fel, hogy munkanapokon és munkaidőben egyszerre két helyen 

kellett volna lennie. Ezzel szemben a valóság az, hogy jogi előadói munkaköre nem volt 

helyhez kötött, továbbá a hétvégén is dolgozott, a legtöbbször a hét hét napján végzett munkát. 

Továbbá azt a valótlan tényt állítottuk, hogy a három éves gyakorlati idő elvégzéséről az 

igazolást az üzlettársa állította ki. 


