
Az interneten közzétett honlap a sajtó-helyreigazítás anyagi jogi 
szabályának alkalmazhatósága szempontjából nem minősíthető időszaki 
lapnak. 
 
  
Győri Ítélőtábla Pf.I.20.369/2005/9.szám 
 

 
Alkalmazott jogszabályok:Ptk.79.§ , 1986.évi II.tv.20.§ a)-b) pont  
 
 
A perbeli tényállás lényeges szerint E. Város Önkormányzata alperes  a saját  
(www.e.......hu)  honlapján, 2005.év júliusában több olyan közleményt – „cikket” – 
jelentetett meg, mely szövegek felperesi álláspont szerint a felperes tevékenységére a 
tevékenység jogszerűsége vonatkozásában több valótlan állítást is tett. 
 
 
Az alperes a felperes helyreigazítási kérelmének nem tett eleget, ezért keresettel 
kérte a megyei bíróságtól az alperesnek a helyreigazítás közzétételére való 
kötelezését. 
 
Az alperes az elsőfokú tárgyaláson nem jelent meg, ellenkérelmet nem terjesztett 
elő. 
 
A megyei bíróság az ítéletében az alperest a keresetben írt helyreigazításra kötelezte, 
és marasztalta a felperes javára járóan perköltség megfizetésében azzal, hogy a 
feljegyzett 21.000 Ft eljárási illetéket az alperes személyes illetékmentessége folytán 
az állam viseli. 
 
Ítéletének indokolásában utalva a Pp.342.§/1/ és /2/ bekezdésére, a 343.§/1/ 
bekezdésére, továbbá az 1986.évi II.tv. (továbbiakban: Sajtótörvény) 20.§a/ és b/ 
pontjára, a Ptk.79.§/1/ bekezdésében írt időszaki lap fogalmát elemezve kiemelte, 
hogy az Országgyűlés a 2005.július 4-i ülésén elfogadta a 2005.évi XC. törvényt, 
amely az elektronikus információs szabadságról szóló törvényt jelenti. Ez a 
jogszabály 2006.évi január hó 1.napján lép hatályba bizonyos, a jelen esetre 
alkalmazható rendelkezései viszont a törvény 21.§/3/ bekezdés II.fordulata 
értelmében 2008.évi július hó 1.napjával válnak hatályossá. 
 
Nyilvánvalónak látta a megyei bíróság, hogy az utóbbi törvény a jelen esetre még 
nem alkalmazható, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy a Sajtótörvény 
illetve a Pp. rendelkezéseit kell a döntés kapcsán irányadónak tekinteni azzal 
azonban, hogy álláspontja szerint a közel 20 évvel ezelőtt hatályba lépett 
Sajtótörvény rendelkezéseinek kiterjesztő értelmezése a helyes.  

http://www.e.......hu/


  

A perbeli esetben ugyanis az a sajátos helyzet állott elő, hogy az alperes a saját maga 
által szerkesztett internetes honlapján jelentette meg, tette közzé a felperes által 
sérelmezett közleményeket. 
 
Az Sajtótörvény hatályba lépésekor és azt követően is hosszú időn át a sajtótermék 
fogalmi körében megjelölt időszaki lapot kizárólag írott sajtóként lehetett 
értelmezni. Az utóbbi időben azonban Magyarországon is általánossá vált az 
Internet használata, mely annak jellegét tekintve a bíróság álláspontja szerint az 
elektronikus sajtót is jelenti. Köztudott tény, hogy például az Index és az Origó 
kifejezetten és kizárólagosan Internetes újságként működik, vagyis sajtóközleményei 
csakis elektronikus úton az Interneten olvashatóak. 
 
Kiemelte, hogy maga is meggyőződött róla, miszerint az alperes által nyitott és 
fenntartott Internetes honlap „újságként” funkcionál. A honlapon képes interjúk, 
egyéb közlemények, reklámok, hirdetések jelennek meg. Úgy „viselkedik” mintha a 
Sajtótörvény 20.§ b/pontjában a sajtótermék fogalmát megvalósító időszaki lap 
lenne.  
 
Sőt, sokkal szélesebb körben fejt ki közvetlen hatást a nyilvánosságra az írott 
sajtóval szemben, hiszen a közleménynek az Internetes honlapra történő felvitelével 
azonnal hat, hatása mindaddig érzékelhető, ameddig azt a honlapról le nem vették, 
és ez a hatás azáltal is aktívabb és szélesebb körű, hogy bárhol, bárki – aki az adott 
nyelvet érti – elolvashatja, belőle ismeretekhez juthat. Ezen okfejtésből álláspontja 
szerint az is következik, hogy az alperes, aki a saját honlapját szerkeszti, megfelel 
ezen „időszaki lapot” kibocsátó szervezetnek. 
 
A megyei bíróság a fentiekből következően az alperest az Sajtótörvény20.§ 
a/pontjába illeszthető médiaszolgáltatónak tekintette, és ennél fogva az alperes 
rendelkezik a Pp.48.§-a szerinti perbeli jogképességgel: vele szemben a sajtó-
helyreigazítási per megindítható volt. Az alperesi önkormányzat tartalom-
szolgáltató, függetlenül attól, hogy magát regisztráltatta-e avagy sem. Ezen jogi 
álláspontja alátámasztását látta megvalósultnak az EK95/46/EC számú 
adatvédelmi irányelv alapján az Európai Bíróság C-101/01.számú jogesete kapcsán 
is.  
 
Az ítélet ellen alperes fellebbezett, elsődlegesen az ítélet hatályon kívül helyezése és 
a per megszűntetése, másodlagosan az ítélet megváltoztatása és a kereset elutasítása 
iránt. 
 
Előadta, hogy az elsőfokú bíróság tévesen értelmezte az irányadó jogszabályokat és 
olyan tartalmat tulajdonított azoknak, amelyek a bíróságok számára jogszabályok 
által lehetővé tett legkiterjesztőbb értelmezés mellett sem sajátjai, és amelyre a 
törvényhozó szándéka – legalább is eddig – nem terjedt ki. 
 



  

A Ptk.79.§/1/ bekezdése az anyagi jogi igény legitimációja kapcsán egyértelmű 
taxatív felsorolást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mely sajtóorgánumok 
tekintetében teszi lehetővé a Pp.XXI.fejezetében meghatározott különleges eljárás 
lefolytatását. Ezt a felsorolást kiterjesztően értelmezni nem lehetséges, mivel a 
törvény megfogalmazása eltérést nem engedő, kogens rendelkezést tartalmaz. 
 
Az  Sajtótörvény20.§ f/pontjában írt időszaki lap fogalma alá a nem sajtószerv által 
üzemeltetett honlapon megjelenő közlemény nem sorolható be. A Ptk. és a Pp 
azzal, hogy az időszaki lap, valamint annak szerkesztősége fogalmát használja, az  
St-nek a megyei bíróság által felhívott 20.§ a/ és b/ pontja szerinti fogalmát is 
szűkíti: a Sajtótörvény sajtótermék fogalmának körébe sem vonható az Interneten 
megjelölt közlemény. 
 
A Pp.343.§/1/ bekezdése szintén taxatív felsorolásban határozza meg a lehetséges 
alperesek személyét is.  
 
Az Sajtótörvény 20.§ a/pontja utaló szabály formájában az időszaki lap fogalmában 
határozza meg a sajtó fogalmát, amely fogalom alá nem tartozik az Interneten bárki 
– akár magánszemély – által közzétett cikk következésképpen a sérelmezett 
Internetes oldal összeállítója a rendszergazda sem tekinthető időszaki lap 
szerkesztőségének, így jelen esetben nem létezett olyan alperes, aki ellen sajtó-
helyreigazítási eljárást lehetett volna indítani. 
 
A Pp.130.§/1/ bekezdés g/pontja szerint idézés kibocsátása nélkül kell a 
keresetlevelet elutasítani, ha megállapítható, hogy a per csak jogszabályban 
meghatározott személy ellen indítható, illetve meghatározott személyek 
perbenállása kötelező, és a felperes e személyt (személyeket) – felhívás ellenére – 
nem vonta perbe. Ebből következik, hogy az elsőfokú bíróság akkor járt volna el 
helyesen, ha a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja. 
 
A felperes a fellebbviteli eljárásban a bíróság felhívására (Pp.249.§) csatolta a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma következő szövegű tájékoztatását: 
 
„Megkeresésére tájékoztatom, hogy a Lapnyilvántartási Hatóság (Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma) nyilvántartásában nem szerepel a: www.e......hu 
című honlap.Ilyen című időszaki lapot nem tartunk nyilván. (Bejelentés esetén sem 
vennénk nyilvántartásba.) 
 
A lapnyilvántartás a Sajtótörvény (1986.évi II.tv.) alapján az un.: „belföldi időszaki 
lapokat” tartja nyilván. Az időszaki lap fogalmát az 1986.évi II.tv. 20.§-a adja meg, 
ez a hagyományos lapokra vonatkozik.Az Internetes lapok nem minősülnek az 
1986.évi II.tv. szerint időszaki lapnak.” 
 

http://www.e......hu/


  

A fenti adattal az ítélőtábla a megyei bíróság által megállapított tényállást 
kiegészítette. 
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelme az ítélet helybenhagyására irányult. Előadta, 
hogy sem a Ptk. sem a Pp. nem definiálja az időszaki lap fogalmát és nem is utal 
semmilyen más jogszabály definíciójára. Törvényi definíció hiányában a bírói 
gyakorlat az időszaki lap fogalmának értelmezésekor a Sajtótörvény 
meghatározásából (Sajtótörvény20.§ f/pont) indul ki, ezt a definíciót azonban a 
jogszabály rendelkezése alapján nem kell alkalmazni sem a Ptk., sem a Pp. 
értelmezése során, hanem kizárólag csupán a Sajtótörvény alkalmazása során, 
hiszen a 20.§ f/pontja az időszaki lap definiálásakor akként fogalmaz, hogy „e 
törvény alkalmazásában: f/pont időszaki lap:(…)” 
 
Helyesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor az időszaki lap fogalmának 
meghatározásakor a Sajtótörvény definícióját nem betű szerint értelmezte, hanem a 
fogalom tartalmi elemeit az időszaki lap funkcióját, hatását vizsgálta. Az „időszaki 
lap” fogalom a való világra gyakorolt, vagy legalább is gyakorolni szándékozott 
hatásokból származtatott gyakorlati fogalom: ami olyan eszközöket használ, mint 
egy időszaki lap, ami úgy működik, mint egy időszaki lap, ami olyan hatást kíván 
elérni, mint egy időszaki lap, ami összességében úgy néz ki, mint egy időszaki lap, 
az maga is egy időszaki lap. A perbeni honlap ezen kritériumoknak megfelel: egy 
naptári éven belül többször, gyakorlatilag naponta folyamatosan megújuló 
tartalommal, azonos címmel jelenik meg, a honlap tetején olvashatók az állandó 
tárgykörök, amelyek a napilapok klasszikus rovataival azonosak, a puszta 
hírközlésen túl részben eredeti, részben pedig máshonnan átvett szerzői alkotásként 
az újságírói műfaj körébe tartozó írásműveket (szerkesztett hírt, tudósítást, cikket, 
riportot) rendszeresen közöl, rajta az évszám és a napi dátum is szerepel. 
Funkcióiban és hatásában is azonos a hagyományos időszaki lapokkal. 
 
Az Sajtótörvény 20.§f/pontja definíciójának elemei közül egyedül a sorszámozás 
nem valósul meg, ez azonban egy olyan formai elem, ami kizárólag a megjelölés 
Internetes módjával függ össze. 
 
A honlap rendelkezik impresszummal, amelynek szó szerinti szövege: „E. Város 
Önkormányzatának Honlapja”. Mivel az impresszumban kizárólag E. Város 
Önkormányzata van feltüntetve, ezért az alperes minősül szerkesztőnek, a sajtó-
helyreigazítási pert vele szemben kell megindítani, az alperes perbeli legitimációja 
fennáll. 
 
Álláspontja szerint a lapnyilvántartási hatóság tájékoztatója a sajtó-helyreigazítás 
lehetősége szempontjából irreleváns, az időszaki lapnak nem fogalmi eleme a 
nyilvántartásba vétel, azaz a sajtójelenség nem a nyilvántartásba vétellel válik 
időszaki lappá, a nyilvántartásba vétel nem konstitutív hatályú. A nyilvántartásba 
vételi kötelezettség nem előfeltétele, hanem következménye az időszaki lapi 



  

minőségnek. Amennyiben egy időszaki lap nyilvántartásba vétel nélkül jelenik meg, 
ez nem jelenthet mentesülést a sajtó-helyreigazítási kötelezettség alól. 
 
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 
 
A sajtó-helyreigazítás (Ptk.79.§) sajátos, személyiségvédelmi eszköz, amelynek 
igénybevétele nem zárja ki – külön eljárásban – más, a törvényben (Ptk.84.§) 
biztosított egyéb igények érvényesíthetőségét. Ezen személyiségvédelmi eszköz 
igénybevétele szükségképpen a sajtó, a tömegtájékoztatási szervek tevékenységével 
kapcsolatban ezen tevékenységek folyományaként merül fel, azaz alkalmazásánál         
– és értelmezésénél – az alkotmány és az ezen tevékenységet speciálisan szabályozó 
1986.évi II.tv. (Sajtótörvény) rendelkezéseit figyelembe kell venni. (PK.15.számú 
állásfoglalás I/pont indokolás) 
 
Ekként téves az a felperesi álláspont, hogy az Sajtótörvény 20.§ a-f/pontjában adott 
fogalom meghatározásokat a Ptk.79.§-a szerinti időszaki lap definiálásánál mellőzni 
kellene. 
 
Helyes volt tehát amikor megyei bíróság a sajtó-helyreigazítás anyagi jogi 
szabályának alkalmazhatósága vizsgálatánál elsősorban azt tette a vizsgálat tárgyává, 
hogy az alperesi honlap a Ptk.79.§-a szerinti jogvédelmi eszköz alkalmazásában 
időszaki lapnak minősülhet-e. E körben azonban téves jogértelmezése folytán hibás 
következtetésre jutott. 
 
Kétségtelen tény – és ennyiben osztja az ítélőtábla a felperesi érvelést – hogy az 
alperes által működtetett honlap osztja az időszaki lap lényegi, tartalmi elemeit, 
annak funkcióját és hatását, ámde az ítélőtábla álláspontja szerint nem vonható sem 
az időszaki lap, és így a sajtó fogalma alá sem. 
 
A Sajtótörvény szerint sajtó: az időszaki lap, a rádiózásról és televíziózásról szóló 
törvény szerinti műsorszolgáltató és a hírügynökség; sajtótermék: az időszaki lap 
egyes lapszámai, a rádió és televízió műsor, a könyv, a röplap és az egyéb szöveges 
kiadvány – ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt – , a zeneművet, grafikát, 
rajzot, vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt műsoros 
filmszalag, videókazetta, videólemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely 
más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó nyilvános közlésre szánt technikai eszköz; 
időszaki lap: az a napilap, folyóirat és egyéb lap, valamint ezek melléklete, amely egy 
naptári évben legalább egyszer megjelenik, azonos címmel és tárgykörrel kerül 
kiadásra, évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel van ellátva, és akár eredeti 
szerzői alkotásként, akár átvett fordításként az újságírói, az írói vagy a tudományos 
műfaj körébe tartozó írásművet, hírt, tudósítást, cikket, riportot, tanulmányt, verset, 
elbeszélést, stb.), fényképet, grafikát, karikatúrát, vagy rejtvényt közöl 
(Sajtótörvény20.§ a/ b/ f/pont). 
 



  

Az időszaki lap – nevéből (időszaki) és az Sajtótörvény által adott fogalmából is 
következően szakaszos megjelenést feltételez, ezzel szemben a honlap megjelenése 
– bár folyamatosan és változó tartalommal – egyszeri. A honlap nem tartalmaz 
évfolyamszámot és sorszámot az időszaki laptól eltérően.  
 
A felperesi állásponttól különbözően a honlapnak nincs impresszuma, az a 
megjelenítés, hogy „E. Város Önkormányzatának Honlapja” az 
Sajtótörvény16.§/1/ bekezdése és a 12/1986/IV.22./Mt.sz. rendelet (R) 21.§/1/ 
bekezdése kitételeinek nem felel meg: nem tartalmazza a kiadásért felelős személy 
nevét, a sokszorosításért felelős személy nevét, a sokszorosítás helyét, idejét és a 
megrendelés sorszámát, továbbá a szerkesztésért felelős személy nevét sem. 
 
Bár az Sajtótörvény fogalom meghatározása (20.§ f/pont) nem vonja ebbe a körbe 
az időszaki lap bejelentettségének tényét, azonban az időszaki lap előállítása és 
nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik, melynek alapján az időszaki 
lapot nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vétel előtt az időszaki lap nem 
terjeszthető (Sajtótörvény12.§/3/ bekezdés). 
 
Ezzel kapcsolatosan jelentősége van a perben (Pf.4.) csatolt állásfoglalásnak, 
ugyanis a sajtóterméket – ha az időszaki lapnak minősül – be kell jelenteni, ha 
kétséges, hogy valamely sajtótermék bejelentési kötelezettség alá esik-e a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium állásfoglalása az irányadó (R.6.§/2/ 
bekezdés) ebből pedig az következik, hogy annak meghatározása, mi minősül 
időszaki lapnak, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium hatáskörébe tartozik. 
 
Amennyiben a bíróság egy az időszaki lap egyébkénti törvényi fogalmi körébe 
vonható, de be nem jelentett és nyilvántartásba nem vett kiadványt, illetőleg annak 
szerkesztőségét sajtó-helyreigazításra kötelezné az ítélete végrehajthatatlan, azaz 
megalapozatlan lenne: bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére kötelezné az 
alanyt és ezzel feloldhatatlan jogági kollíziót okozna (lásd: Btk.213.§a/, b/ pont, 
Btké.28.§ j/ pont). 
 
Általában helyes az az alperesi érvelés, hogy amennyiben egy adott keresetlevéllel 
kapcsolatosan felmerül a Pp.130.§-ának alkalmazandósága úgy a bíróságnak 
mindenekelőtt ebben a kérdésben kell dönteni, és a keresetlevelet idézés kibocsátása 
nélkül elutasítani (jelen esetben: Pp.130.§/1/ bekezdés g/pont) illetőleg a pert 
megszüntetni (Pp.157.§ a/pont) azonban a sajtó-helyreigazítás jogintézménye ebből 
a szempontból is speciális: mindenekelőtt az vizsgálandó, hogy a jogsértést 
megvalósító hordozó olyan sajtónak minősül-e amellyel kapcsolatban a Ptk.79.§/1/ 
bekezdése alkalmazásának egyáltalán helye lehet-e, azaz az adott hordozó – jelen 
esetben – időszaki lapnak minősül-e és csupán ezt követi annak vizsgálata igenlő 
válasz esetén, hogy a passzív perbeli legitimációval bíró alannyal szemben történt-e 
a keresetindítás. Konkrétan: csak akkor lehet vizsgálni, hogy helyesen az időszaki 
lap szerkesztőségét jelölte-e meg alperesként az igényérvényesítő (Pp.343.§/1/ 



  

bekezdés) ha tisztáztam az anyagi jog hordozóját: „az időszaki lapságot” hiszen 
szerkesztősége csak az időszaki lapnak lehet. Amennyiben az anyagi jog hordozója 
nem minősül időszaki lapnak a szerkesztés kérdése nem merül fel. 
 
Mivel tehát az alperesi honlap a fentiek alapján az ítélőtábla álláspontja szerint nem 
minősül időszaki lapnak ebből következően a Ptk.79.§/1/ bekezdésének 
alkalmazhatósága – és kizárólag ezen jogszabályhely mint speciális 
személyiségvédelmi eszköz alkalmazhatósága – szempontjából nincs a felperes és az 
alperes közt anyagi jogi kapcsolat, a bíróság ekként a per érdemében, ebből 
következően ítélettel (Pp.212.§/1/ bekezdés) dönt. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla a megyei bíróság ítéletét a Pp.253.§/2/ 
bekezdése értelmében megváltoztatva a keresetet elutasította. 
 


