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JEGYZŐKÖNYV 
nyilvánosan tartott tárgyalásról 

 
Felperes:   dr. Czeglédy Csaba 
I. r. Alperes:   pestisracok.hu Szerkesztősége 
II. r. Alperes:    Gerilla Press Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft. 
A per tárgya:   sajtó-helyreigazítás 
A tárgyalás helye:   Budapest V., Markó u. 27. fszt. 12. 
Ideje:    2014. január 3. napján 10:30 óra 
Megkezdve:   ugyanakkor 
 
 

Jelen vannak: 
 
dr. Borsodi Zoltán     felperes: személyesen 
bíró        
       I.- II. r. alperesért: Huth Gergely törvényes 
       képviselő 
 
 
A tárgyalóteremben az alperesek előállítására megjelent Szarvas Szilveszter tanú. 
 
A tárgyalóteremben hallgatóságként jelen van dr. Fodor Tímea. 
 
Huth Gergely előadja, hogy ő a pestisracok.hu egyik felelős szerkesztője. Tájékoztatja a bíróságot, 
hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság CE51802-2/2013. számú határozatával vette 
nyilvántartásba a pestisracok.hu internetes portált mint médiaterméket, és a határozat tartalmazza, 
hogy a kiadó képviselője és a szerkesztésért felelős személyek Huth Gergely és Szenvedi Zoltán. 
Huth Gergely előadja, hogy ő a II. r. alperes törvényes képviselője, a Gerilla Press Kft. ügyvezetője. 
Bemutatja bírónak a 2013. január 23. napján Budapesten kelt ügyvédi aláírási mintát, amely szerint 
Huth Gergely a Gerilla Press Kft. ügyvezetője a társaságot akként jegyzi, hogy nevét önállóan írja. 
Az alperesek törvényes képviselője előadja, hogy a II. r. alperes törvényes képviseletére önállóan 
jogosult. 
 
Felperes: 
Az alperesek képviselője által előadottakat nem vitatom, magam is ekként tudok róla. 
 
 
A folytatólagos tárgyalás megkezdése után bíró megállapítja, hogy a mai tárgyalási határnapra az 
idézettek megjelentek. A peres felek képviselői előadják, hogy a tárgyalásra szóló idézést 
megkapták. Bíró megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincsen akadálya. 
 
Bíró rögzíti, hogy a tárgyalás anyagát hangfelvételre veszi, melyről készült jegyzőkönyvet 8 
munkanap elteltével lehet megtekinteni, illetőleg átvenni a polgári kezelőirodában. 
 
Ezt követően Szarvas Szilveszter tanú a tárgyalótermet az engedély nélküli eltávozás törvényes 
következményeire történt figyelmeztetés után elhagyja. 
 
 
 
Ezt követően bíró ismerteti a felperes keresetlevelét. 
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Ezt követően a peres felek egyezségi tárgyalásokat folytatnak. 
 
Felperes: 
Változatlanul egyezségre törekszem. Magam is hiánypótlónak és szükségesnek is tartom az alperesi 
honlap tevékenységét. A legminimálisabb helyesbítéstől azonban eltekinteni nem tudok, hiszen 
egzisztenciálisan is sért a cikkben szereplő valótlanság. 
 
Alperesi képviselő: 
Írásunkat jogászképzésben jártas szakemberekkel egyeztettük és úgy gondolom, hogy 
bizonyítékokkal is alátámasztottuk. Annak lényegi állításait visszavonni nem kívánjuk, de az 
egyezségre nyitottak vagyunk. A felperes által az előző tárgyaláson felajánlott egyezségben szereplő 
mondat ellenkezője egyébként sem szerepel a cikkben. 
 
Felperes: 
Visszautasítom a cikk azon részét, amely szerint bűncselekmény gyanúja merült volna fel. 
Semmilyen eljárás nem is volt és nem is lesz. 
 
 
Ezt követően a peres felek egyezségi tárgyalásokat folytatnak, és a tárgyalásokat követően úgy 
nyilatkoznak, hogy a következőkben kívánnak megállapodni: 
 
- Az I. r. alperes az eredeti cikk címe helyébe az alábbi szövegrészt cseréli: „Helyesbítés: Nem 
állítjuk, hogy Czeglédy Csaba jogtalanul szerezte jogi szakvizsgáját.” 
- Továbbá a cikk bevezetője elé a következő szövegrész kerül: „Helyesbítés: nem állítjuk, hogy 
Czeglédy Csaba jogtalanul szerezte jogi szakvizsgáját. (A helyesbítésünk közlésére sajtóperbeli 
egyezség keretében kerül sor.) Cikkünk egy olyan összeférhetetlenségi problémát vet fel, amelyet 
megítélni az arra illetékességgel rendelkező fórumok jogosultak. 
 
Felperes: 
Az egyezségre figyelemmel perköltség iránti igényem nincsen az alperesekkel szemben. Vállalom a 
mérsékelt eljárási illeték felének a megfizetését. 
 
Alperesi képviselő: 
Az alpereseknek sincs perköltség iránti igénye. A II. r. alperes vállalja a mérsékelt eljárási illeték 
felének a megfizetését. 
 
Ezt követően bíró rögzíti az alperesi képviselő adatait. 
 
Huth Gergely: 
született: Budapesten, 1977. január 7-én, 
édesanyja neve: xxxxxxxxxxxxxx 
személyi igazolvány száma: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
lakóhelye: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Ezt követően a peres felek tárgyaltak, s létrejött közöttük az alábbi 
 

EGYEZSÉG: 
 
I. r. alperes kötelezi magát arra, hogy az általa szerkesztett pestisracok.hu internetes portálon 2013. 
november 10. napján publikált „Jogtalanul kaphatott ügyvédi szakvizsgát a szocialista Czeglédy 
Csaba” címmel közölt cikk címét az alábbi szövegre cseréli: 
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„Helyesbítés: Nem állítjuk, hogy Czeglédy Csaba jogtalanul szerezte jogi szakvizsgáját.” 
 
I. r. alperes kötelezi magát továbbá arra is, hogy a fent említett cikk bevezetője elé az alábbi 
szöveget helyezi el: 
 
„Helyesbítés: Nem állítjuk, hogy Czeglédy Csaba jogtalanul szerezte jogi szakvizsgáját. (A 
helyesbítésünk közlésére sajtóperbeli egyezség keretében kerül sor). Cikkünk egy olyan 
összeférhetetlenségi problémát vet fel, amelyet megítélni az arra illetékességgel rendelkező 
fórumok jogosultak.” 
 
Az I. r. alperes kötelezi magát arra, hogy a fenti helyesbítéseket 8 napon belül a pestisracok.hu 
internetes honlapon végrehajtja. 
 
A peres felek egybehangzóan úgy nyilatkoznak, hogy egymással szemben perköltség iránti igényük 
nincsen. 
 
A felperes kijelenti, a per tárgyát képező cikkből eredően más polgári jogi igénye nincs. 
 
A peres felek megállapodnak abban, hogy a mérsékelt eljárási illetéket - fele-fele arányban - a 
felperes és a II. r. alperes viseli. 
 
 
 
Peres felek kérték a bíróságtól az egyezség jóváhagyását. 
 
 
Ezt követően a bíróság meghozta, eljáró bíró kihirdette a következő 
 

VÉGZÉST: 
 
A bíróság a peres felek egyezéségét a Pp. 148. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja, mert az a 
jogszabályoknak megfelel. 
 
A bíróság a mérsékelt eljárási illeték összegét 3.600,- (háromezer-hatszáz) Ft-ban állapítja meg. 
 
A bíróság kötelezi a felperest és a II. r. alperest, hogy külön felhívásra, a felhívásban megjelölt 
módon és időben fizessen meg a Magyar Állam javára 1.800,- (ezernyolcszáz) Ft – 1.800,- 
(ezernyolcszáz) Ft mérsékelt eljárási illetéket. 
 
A végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül jelen bíróságnál 3 példányban benyújtandó, 
de  a Fővárosi Ítélőtáblához címzett fellebbezésnek van helye, melynek az egyezség végrehajtására 
halasztó hatálya nincsen. 
 
 
A peres felek a végzés elleni fellebbezési jogukról lemondtak, a bíróság végzését tudomásul vették. 
 
Ezt követően a bíróság megállapítja, hogy a végzés 2014. január 3. napján jogerős. 
 
 
Ezt követően a tárgyalóterembe  belép Szarvas Szilveszter tanú. 
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Bíró tájékoztatja a tanút, hogy a peres felek között egyezség jött létre, erre tekintettel a 
kihallgatására a tárgyaláson nincs szükség. 
 
Bíró kérdésére a tanú előadja, hogy igazolásra, útiköltségre igényt nem tart. 
 
 
Peres felek képviselői kérik, hogy a bíróság küldje meg számukra a tárgyalásról készült 
jegyzőkönyvet elektronikus formában. 
 
Tárgyalás befejezve, jegyzőkönyv lezárva, 11.54 órakor. 

 
K.m.f. 

 
                                  dr. Borsodi Zoltán s.k. 
 
A kiadmány hiteléül: 
Passné Bagyinka Edit tisztviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


