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Erdei Katalin 

főszerkesztő részére 
 

 
Kisváros Szigetszentmiklós Önkormányzatának Lapja 
2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2. 

 
 

Tárgy: Helyreigazítás kérése 
 
 

Tisztelt Erdei Katalin! 
 

A város pénzéből fenntartott Kisváros című önkormányzati lap 

megsértette a 2010. évi CIV., a Sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól szóló törvény 10.§-át, amikor a Batthyány Kázmér 

Gimnáziumban történt igazgatóváltás miatt kialakult helyzetről nem a 
valóságnak megfelelően tájékoztatta az olvasókat. Azt a hamis látszatot 
keltette, hogy a nevezett oktatási intézményben minden rendben folyik, pedig 

a tanárok, diákok és szülők nap mint nap kénytelenek voltak szembesülni a 
tapasztalatlan, pályaelhagyó-pályakezdő megbízott igazgató által okozott 

tarthatatlan helyzettel.  
A történetet csak Mede Norbert és a fenntartó képviselője, Horváth Péter 

szempontjából mutatta be. Sem Czita Zoltán, sem a tanári kar, sem a 670 

gyermeket és szüleiket képviselő Szülők Tanácsának álláspontjára nem volt 
kíváncsi a szerkesztő, és eltekintett attól az alapvető újságírói szabálytól, 
hogy a másik fél véleményét is kikérje.  

 
Ugyanakkor „elfelejtett" beszámolni a tantestület tiltakozásáról, a szülői 

fórum eseményeiről, a fáklyás tüntetésről, ahol sok száz szülő és diák volt 
jelen. Tekintettel arra, hogy a városban ilyen esemény nagyon ritka, már 
önmagában a tényről be kellett volna számolni. Mivel azonban a kiváltó okról 

szóló cikkeknek több mint két oldalt áldozott a lap, a tüntetés elhallgatása a 
hiteles tájékoztatás súlyos megsértése. 

 

A lapban megkérdezett egyik szülő, Csay Mónika, annak az 
önkormányzati Ifjúsági -Sport és Társadalmi kapcsolatok Bizottságának a 

tagja, amely a dokumentumok alapján megszavazta Mede Norbert 
tanulmányainak finanszírozását, önkormányzati alapítványon keresztül, így 
ő maga is érintett. Erről azonban elfelejtik tájékoztatni az olvasókat.  

 
Egyúttal fel hívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:  

12. § (1) Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, 
híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek 
fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, 
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hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely 
tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények. 

(2) A helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és 
hírügynökség esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő öt napon 
belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, 
lekérhető médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény kézhezvételét 
követő nyolc napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és 
terjedelemben, más időszaki lap esetében az igény kézhezvételétől számított 
nyolc napot követően a legközelebbi számban a közlemény sérelmezett 
részéhez hasonló módon és terjedelemben, lineáris médiaszolgáltatás 
esetében pedig ugyancsak nyolc napon belül, a közlemény sérelmezett 
részéhez hasonló módon és azzal azonos napszakban kell közölni. 

 
Ezért kérjük a következő lapszámban helyreigazításként a 

következő személyekkel és szervezetekkel készített interjúkat közölni:  

1. Czita Zoltánnal (Mede Norberttel megfelelő terjedelemben), 

2. a pedagógusokkal (Horváth Pétert megillető terjedelemben), 

3. a Szülők Tanácsával (a szülőket megillető terjedelemben). 
 
Kérjük, hogy helyreigazítási kérelmünket az igény kézhezvételétől 

számított 5 napon belül szíveskedjék visszaigazolni. Visszaigazolás 
hiányában kérelmünkkel a Médiahatósághoz fogunk fordulni.  

 


