
A helyi önkormányzatok működésében közreműködő, a 
közéletben részt vállaló közszereplők személyiségi jogai és a 

sajtóhelyreigazítás kérdése a bírói esetjog tükrében 
 
 
Az önkormányzati ülések során ill. azokon kívül (így többek között az önkormányzati 
kiadásban megjelenő időszakos lapok, sajtótermékek lapjain ill. egyéb médiumokban) időről-
időre felbukkannak olyan esetek, amelyekben valamely érintett közszereplő (politikus, 
polgármester, önkormányzati képviselő) személyiségi jogain esett sérelem ill. annak orvoslása 
kerül előtérbe.  
Az önkormányzati üléseken – az egyes napirendi pontok tárgyalása között ill. annak kapcsán 
elhangzó vitákban – és az üléseken kívül a felfokozott légkörben gyakran (általánosan 
megfigyelhető tapasztalat szerint az önkormányzati választások közeledtével egyre inkább) 
fordul, fordulhat elő olyan személyeskedő hangnem, stílus, amelynek jogi konzekvenciája 
több esetben a későbbiek során személyiségi jogi eljárásban a bíróság előtt folytatódik.  
 
A különböző fórumokon, csatornákon (újság, televízió, rádió stb.) a címzettekhez eljutó 
vélemények kapcsán – a jogszabályi rendelkezések valamint a most már egyre terjedelmesebb 
bírói gyakorlat alapján – több követelmény, feltétel, konzekvencia is megfogalmazható, 
leszűrhető.  
 
Általánosan elfogadott vélemény, hogy a helyi – esetleg regionális vagy országos – 
közéletben részt vállaló, tevékenykedő személyeknek többet kell elviselnie, tűrnie, 
másképpen fogalmazva, magasabb „tolerancia-szinttel” kell rendelkezniük. A róluk a 
munkájuk, tevékenységük kapcsán véleményt formálóknak ezért nem kell tehát attól 
tartaniuk, hogy álláspontjuk kifejtése miatt „retorziót”, hátrányos jogkövetkezményt, 
szankciót szenvednek (szenvedhetnek) el.    
 
A személyhez fűződő jogok megsértését a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései 
szabályozzák. 
A törvény - személyhez fűződő jogsérelmek körében - szabályozza a jóhírnév védelmére 
vonatkozó jogsérelmet is, amelyet elsősorban akkor lehet elkövetni, ha valaki más személyre 
vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel. 
Amennyiben pedig valamely közszereplőről sajtóban jelenik meg olyan cikk, riport, 
sajtóanyag, amely sérti az ő jó hírnevét ill. személyiségi jogait, kérheti ezen jogsérelem 
orvoslása érdekében az érintett sajtóorgánumban helyreigazítás közzétételét, amely 
jogintézményt a PK. 12. számú kollégiumi állásfoglalás szabályoz részletesen.  
 
A PK. 12. szerint ugyanis a sajtóhelyreigazítás olyan sajátos személyiségvédelmi eszköz, 
amely közvetve egyéb érdekek védelmére is szolgálhat. Érvényesítésére azonban csak a 
jogszabály által meghatározott körben és a jogintézmény társadalmi rendeltetésének 
megfelelően kerülhet sor. 
Amint azt a kollégiumi állásfoglalás tartalmazza, a sajtóhelyreigazítás iránti igény 
elbírálásánál a sajtóközleményt a maga egészében kell vizsgálni. A kifogásolt közléseket, 
kifejezéseket nem formális megjelenésük, hanem valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe 
venni, a sajtóközlemény egymással összetartozó részeit összefüggésükben kell értékelni, és az 
értékelésnél tekintettel kell lenni a társadalmilag kialakult közfelfogásra is. A helyreigazítást 
kérő személyének megítélése szempontjából közömbös részletek, pontatlanságok, lényegtelen 
tévedések nem adnak alapot helyreigazításra. 
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Ugyanakkor az általános iránymutatás a bírói gyakorlat számára, hogy a véleménynyilvánítás, 
értékelés, bírálat, valamint a társadalmi, politikai, tudományos és művészeti vita önmagában 
nem lehet sajtóhelyreigazítás alapja. 
 
A PK 13. számú állásfoglalás részletesen ismerteti azokat a feltételeket, amelyek esetén 
megalapozottan indítható sajtóhelyreigazítási per. A sérelmet szenvedett személy ugyanis 
valótlan tény közlése vagy híresztelése, ill. való tények hamis színben való feltüntetése esetén 
– amennyiben az napilap, folyóirat, időszaki lap, rádió, televízió, filmhíradó közli, jelenteti 
meg) az érintett sajtóorgánumtól (médiumtól) helyreigazító közlemény közzétételét kérheti. 
Ezen közleménnyel szembeni kritérium, hogy pontosan tartalmaznia ill. megjelölnie kell, 
hogy a korábbi közlemény mely tényállítása valótlan, mely tényeket tüntet fel valós színben 
és hogy melyek a való tények. 
 
A kérdéskör kapcsán elöljáróban két alapvető, kardinális kérdés tisztázandó: valójában kik is 
nevezhetők közszereplőnek valamint hogy hol húzható meg az határ, ameddig a személyiségi 
jogok sérelme még egészen bizonyosan nem állapítható meg?  
 
Közszereplőnek minősülnek – a helyi közéletre szűkítve - a magyar bírói gyakorlat 
szempontjából azok a természetes személyek, akik a helyi döntéshozatal letéteményeseiként 
jelennek meg, és ezzel valamint nyilvános fellépésükkel befolyásolják a helyi társadalom 
életét, a helyi viszonyok alakulását, ill. akik – bizonyos ügyekben - közéleti kérdések 
érintettjei (bár azért a közszereplő fogalom elhatárolásában sokszor a bírósági gyakorlat sem 
egyértelmű). A közszereplő fogalmát tekintve a bírói gyakorlat az utóbbi időben egyre 
tágabban, de még mindig viszonylag szűken fogja fel ennek határait (pl. az USA bírói 
gyakorlatával szemben, amely jelenleg már mindazon személyekre kiterjeszti a 
„közszereplőség” fogalmát, aki bármilyen nyilvános fellépést, szereplést vállalnak; pl. 
színész, producer, rendező stb.).  
 
A személyiségi jogsértés tekintetében megvonható határ meghúzása talán már kevésbé 
egyértelmű és világos kérdés: ugyanis mindig a konkrét jogeset szintjén vizsgálható.  
Az Alkotmánybíróság a 30/1992.(V.26.) AB határozatban foglalkozott először érdemben a 
véleménynyilvánítás szabadságához fűződő joggal (az alapvető jogok sorában), és azt az 
emberi élethez és méltósághoz való jog után a második helyre sorolta.  
Ezt követően a 36/1994.(VI.24.) AB határozatban fejtette ki részleteiben is az AB 
véleményét: ezek szerint a sajtószabadság és véleménynyilvánítás, valamint a jó hírnév 
védelméhez fűződő alapjogok ütközése tekintetében az alapjogok korlátozásáról a 
következőket mondat ki: „a közhatalmat gyakorló személyek védelmében a 
véleménynyilvánítás szabadságának szűkebb körű korlátozása felel meg a demokratikus 
jogállamiságból fakadó alkotmányos követelményeknek.”   
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanakkor „kiemelkedő alkotmányos érdek az 
állami és a helyi önkormányzati feladatokat ellátó szervek és személyek tevékenységének 
nyilvános bírálhatósága, valamint az, hogy a polgárok bizonytalanság, megalkuvás, félelem 
nélkül vehessenek részt a politikai és társadalmi folyamatokban, a közéletben. Ennek ellene 
hat, ha a törvényhozó büntetőjogi büntetéssel fenyeget minden, a közhatalmat gyakorló 
személyek és intézmények becsületének csorbítására alkalmas tényközlést és értékítéletet.” 
 
A Legfelsőbb Bíróság – döntéseiben – az alábbi korlátokat, akadályokat állította a 
közszereplőkkel szembeni véleménynyilvánítás elé 
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- A kritikai, bírálat körébe tartozó megjegyzéseket, közléseket kötelesek ugyan elviselni, 
azonban ezen vélemény nem lehet sértő, az emberi személyiséget megalázó, szándékosan 
valótlan állításokat tartalmazó,  
- A magánélet (divatos angol kifejezéssel a „privacy”) keretébe tartozó vélemények még 
akkor sem jelenhetnek meg (hangozhatnak el), ha azok egyébként valósak (ezek ugyanis 
nincsenek összefüggésben közéleti szerepükkel).    
 
Amint azt a Legfelsőbb Bíróság egy konkrét ítéletében leszögezte, a kisebbségi önkormányzat 
tagjai – akik szintén a helyi közéletben tevőlegesen részt vevő politikai szereplők – azzal, 
hogy valaki egy képviselő-választáson jelöltséget vállalnak, hallgatólagosan azt is felvállalják, 
hogy ezzel - választási küzdelemben folytatott – tevékenységüket bírálattal, kritikával 
illessék.  
 
Szintén a Legfelsőbb Bíróság egyik döntésében foglaltak alapján a „közszereplőnek a másik 
közszereplő tevékenységét elmarasztaló véleménynyilvánítása, értékítélete nem alapoz meg 
személyiségvédelmet, még akkor sem, ha túlzó vagy felfokozott.”  
 
A Legfelsőbb Bíróság ugyanakkor egy konkrét ítélet kapcsán azt is kifejtette, hogy a 
választási küzdelem e tekintetben kiemelt jelentőségű időszaknak számít. Olyan időszakról 
van szó ugyanis, amelyben nemcsak az átlagoshoz (az átlagemberéhez) képest, hanem a 
közszereplő nem választási időszakra irányadó szintje is magasabbra emelkedik. A bíróság 
véleménye szerint ugyanis „közszereplőként fel kell készülni arra, hogy cselekedetüket, 
magatartásukat mind a sajtó, mind a szélesebb közvélemény fokozott figyelemben részesíti, 
adott esetben bírálja”. Ezen figyelem – amint a bíróság ítéletében kifejtette – fokozott 
mértékben érvényesül a „politikai harc egyik legélesebb küzdelmében, a választások ideje 
alatt.” Ezen időszakban tehát egyértelműen látható, hogy többet kell elviselni anélkül, hogy ez 
egyébként tényleges jogsértésként lenne elbírálható. 
 
Szintén az AB döntéssel áll összhangban a Fővárosi Bíróság ítélete, mely szerint a 
közszereplő politikus magatartásának értékelése, bírálata önmagában nem alapozhatja meg a 
sajtó-helyreigazítást. A bíróság úgy ítélte meg ugyanis, hogy az érintett sajtóorgánum 
„magánmilliárdok állami segédlettel?” valamint „szervezett felvilág” címmel megjelent írásai 
valós tényeken alapultak, hiszen a felperes közszereplő közpénzekhez (állami pénzekhez) 
jutott különböző megbízásokon és cégeken keresztül, amelyek egyébként családi, baráti, 
ismerősi kapcsolatok révén összefüggésbe hozhatók az érintett közszereplő személyével. A 
cikk azonban tényeket állított egymás mellé, azonban olyan kifejezett és konkrét 
megfogalmazást nem tett, hogy a kérdéses megbízásokra (üzleti megállapodásokra) a felperes 
személyére tekintettel került volna sor.           
 
A Szegedi ítélőtábla SZIT-H-PJ-2008-79. számú döntésében ugyanakkor elmarasztalta egy 
városi polgármesterről az alábbiakat állító önkormányzati képviselőt: „... a képviselőtestület 
felhatalmazása és tájékoztatása nélkül döntött ez év augusztusában több mint tízmillió forint 
működési célú felhasználásáról a gázközmű vagyonból, csak azért, hogy a kampányban 
elmondhassa, nincs működési hitele a városnak”, valamint hogy „... ő a megyei közgyűlésben 
szavazógépet játszik jó pénzért” és „csak a személyes jövőjével foglakozik.” A kampányban 
való magatartásáról és annak a személyes jövőbeni céljai alá rendelését tartalmazó kijelentés 
ugyan – a bíróság szerint – értékelhető mint az alperes egyfajta negatív értékítélete a 
polgármesterről, ugyanez azonban nem áll a polgármester „jó pénzért tanúsított szavazógépi” 
minősítésére. A tábla szerint ugyanis ez a mondat – mint a polgármester munkájáról alkotott  
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vélemény – a felperes (polgármester) becsületét és jóhírnevét súlyosan sérti, indokolatlanul 
bántó (ezért e vonatkozásban a bíróság elmarasztalta az alperest).          
A jóhírnév megsértésére alkalmas első kijelentés, vagyis a „felhatalmazás nélküli 
polgármesteri döntés” ugyan – amint az bizonyítást nyert – valóban megtörtént, azonban az 
már nem került bizonyításra, hogy ez kifejezetten azon célzattal történt, amelyet a képviselő 
nyilatkozatából megjelölt (vagyis nem bizonyosodott be az ok-okozati összefüggés).  
 
Amint az a bírósági gyakorlatból egyértelműen kitűnik, a tényállítás minden esetben 
megengedett, vagyis nem lehet személyiségi jogi sérelem kapcsán indított eljárás tárgya (ill. 
nem vonhat maga után szankció alkalmazását). Tényállításnak pedig valamely múltban 
megtörtént, vagy a jelenben megtörténő konkrét eredményre vonatkozó kijelentés minősül.  
 
A gyakorlatban, a konkrét esetben azonban rendkívül körültekintő bírói mérlegelést, 
vizsgálatot igényel annak eldöntése, mely kifejezés, mondat, állítás haladja meg a jogi 
szempontból még nem szankcionálandó mértéket ill. hogy mi minősül még tényállításnak. A 
Győri Ítélőtábla által elbírált ügyben a település polgármestere tevékenységére – amely 
kapcsán közreműködött az önkormányzat tulajdonában lévő laktanya, ingatlan 
értékesítésében, hasznosításában – újságcikkben utaló, a laktanya és az „önkormányzat 
vagyonának elkótyavetyélését” megfogalmazó állítás helyénvaló, az nem lépi át a szabad 
véleménynyilvánítás a 36/1994(VI.24.) AB határozatban szereplő határait (ezzel a 
táblabíróság felülbírálta az első fokon eljárt megyei bíróság döntését). A bíróság ítéletében 
kiemelte, hogy a felperes polgármester tekintetében nem bizonyosodott be az, hogy aktívan, 
tevőlegesen közreműködött volna a szerződés, megállapodás megkötésében, létrehozásában. 
 
A Szegedi Ítélőtábla Pf. II.20094/2005. számú döntésében kimondta, hogy a puszta 
véleménynyilvánítás is megalapozhatja a jóhírnév sérelmét, ha az valótlan tényállításokat 
tartalmaz, indokolatlanul sértő vagy bántó ill. megalázó.     
 
A Fővárosi Ítélőtábla egy döntésében a „puccos és gyáva” kifejezéseket akként értékelte, 
hogy ez – tekintettel az adott ügy összes körülményére és előzményére – nem alkalmas a 
felperes társadalmi elismertségének, értékelésének a megváltoztatására. A bíróság véleménye 
szerint a fenti kifejezések nem minősíthetők indokolatlanul bántónak, megalázónak, ezért a 
személyiségi jogsérelmet ebben az esetben nem állapította meg.  
 
A Szegedi Ítélőtábla egy másik határozatában megjelent döntés értelmében egy helyi újságban 
megjelenő cikk kapcsán azt fejtegette, meddig minősül egy riport „tájékoztatásnak”. A 
sajtóról szóló 1986. évi II. törvény alapján ugyanis tájékoztatás az, amikor valamely 
sajtótermék tényeket, eseményeket, hivatalos közleményeket, beszédeket, véleményeket, erről 
szóló elemzéseket, értékeléseket közöl, nyilvános formában. 
Az elbírált jogesetben egy olyan vélemény megjelenítése történt a sajtótermékben, mely 
szerint „nehéz ellenállni a …. Párt csábításának, amikor különböző hatalmi pozíciókat ajánl 
fel valakinek. Van olyan, aki erre képes és van olyan, aki nem.” A tájékoztatás határainak 
túllépése kapcsán fontos megvizsgálni, a riport kommunikál-e valótlan tényközlést, vagy 
megvalósul-e való tények hamis színben való feltüntetése.  
Az önkormányzati képviselőre alkalmazott, „nem tudott ellenállni a csábításnak” kifejezés 
tehát – habár azt az érintett kétségtelenül sértésnek foghatja fel és elmarasztaló lehet rá nézve 
– nem lépi túl a közszereplőre egyébként vonatkozó határt, vagyis belül marad a vélemény a 
„tájékoztatás” velőzőekben szereplő kritériumán.  
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Amint azt a Legfelsőbb Bíróság elvi jellegű döntésében kifejtette, az önkormányzati feladatot 
ellátó szerv (hatóság) hatáskörében, ügykörében eljáró személy neve és hivatali (munkaköri) 
beosztása és annak változása bárki számára hozzáférhető adat. Ezen adatok nyilvánosságra 
kerülése tehát nem alapoz meg jogsértést, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok 
ezen adatokat nyilvános adatnak minősíti.  
 
A Baranya Megyei Bíróság elé kerülő ügyben egy heves vitákat kiváltó témában, vagyis 
személyi kérdésben (egy község kulturális gondnokának határozott idejű szerződéséről) 
kellett a képviselő-testületnek döntenie (amely végül nem hosszabbította azt meg). Az érintett 
testületben ezen döntés kapcsán is felszínre került a (perben felperes)  polgármester valamint 
a (perben alperes) alpolgármester és a polarizált képviselő-testület kettejük személyéhez 
köthető tagjainak éles szembenállása. Az alpolgármester ugyanis a döntés kapcsán a 
következő nyílt levelet intézte a község vezetőjéhez (a gráciák kifejezéssel a polgármestert 
folyamatosan támogató testületi tagokat illetve): 
„Téged és a téged támogató „három gráciát” erkölcsi alapokra hivatkozva nem lehet 
meggyőzni, vagy bírálattal illetni, mert ugyanolyan értelmetlen, sőt veszélyes dolog, mintha a 
betörőt meghívnánk egy pohár borra és megpróbálnánk meggyőzni a hetedik parancsolat 
igazságáról. Ugyanis a betörő abból él, hogy lop… Amit a kultúrház félállásban 
foglalkoztatott gondnokával műveltetek, kimeríti a gátlástalan, gonosz tett fogalmát. 
Gátlástalan, mert hazug módon anyagi okokra hivatkoztál, miközben te tudod a legjobban, 
hogy a falu költségvetésében nem oszt és nem szoroz a fizetése.”…”Rossz szándékú, mert te 
tudod a legjobban, hogy azt a munkát, amit eddig végzett, ez után is el kell végezni, és fizetni 
is kell érte – nyilván valaki másnak. Nyilván meg is van a jelöltetek a sógor-koma-retyerutya 
kategóriából.” Az alperes mindehhez hozzátette még, hogy „ez a döntésetek személye elleni 
méltatlan bosszú…Persze rossz érzés lehet női szemmel, ha valaki nem csak fiatalabb, szebb, 
hanem szakmunkás létére intelligensebb is…”Akinek egy csepp józan esze van, annak most 
kinyílt a szeme, rádöbbent, mi zajlik a képviselő-testületben: a háttérben a gráciáiddal 
megkötött alkuknak meg kell fizetni az árát. A tiszteletdíjad megszavazásáért, a 
köpönyegforgatásért, ha kell törvénysértés megszavazásáért, a korábbi ügyekről való 
hallgatásért, támogató gráciáid időnként benyújtják a számlát.”           
Bár a fenti cikkben elhangzottak alapján a polgármester keresetében kérte az alpolgármester 
elmarasztalását, a bíróság ebben az esetben is arra hivatkozott, hogy a túlzó és felfokozott 
vélemények nem vonhatnak maguk után személyiségi jogvédelmet, ugyanis a 
közszereplőknek (és az nem kérdéses, hogy a település polgármestere is ezek közé tartozik) 
többet kell elviselniük. Ezen kritérium vonatkozik erre az esetre is – tette hozzá a bíróság -, 
amikoris az alperes egy számára nem tetsző képviselő-testületi döntésből vont le a felperesre 
nézve negatív értékítéletet, véleményt.  
Maga a megfogalmazás tehát – amely egy felfokozott idegi, mentális állapotban született meg 
– a kifejezéssel illetett személy aspektusából lehet bántó, azonban ezen negatív értékítélet 
nem lépi túl az indokolatlanság. 
Ezen esetből is látható, hogy az elhangzott (leírt) szavak, mondatok értelmezése, 
megvizsgálása mindig az adott eset vonatkozásában értelmezhető, adott esetben annak 
figyelembe vételével, hogy az ezzel illetett személy „közrehatása” (vagyis magatartása, 
viselkedése) mennyiben adhatott alapot ennek kifejeződéséhez.   
 
A Komárom-Esztergom megyei Bíróság elé kerülő ügyben az önkormányzat képviselő-
testület által elfogadott költségvetési rendelethez fűzött független könyvvizsgálói valamint 
belső ellenőri írásbeli jelentés ill. az arról tudósító – helyi újságban megjelenő - sajtócikk 
került górcső alá. A sajtótermék ugyanis az önkormányzat gazdálkodása tekintetében – a fenti 
jelentésekre hivatkozva – olyan megállapításokat közöl, mely szerint „túl sokan dolgoznak a 
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hivatalban” ill. hogy „az önkormányzat éves működéséhez szükséges bevétele nagysága nem 
teszi indokolttá, hogy a település egészét érintő megszorító intézkedést foganatosítsanak.” A 
könyvvizsgálói valamint belső ellenőri jelentés viszont ennek kapcsán mindössze annyit 
tartalmaz, hogy „az önkormányzatnak és az intézményeknek meg kell vizsgálna, a 
működésükhöz feltétlenül szükség van-e a jelenlegi foglalkoztatottak teljes létszámára, a 
munka jobb szervezésével lehet-e létszámot megtakarítani”. Mint az eljárás során egyébként 
maga a cikk írója is előadta, a sajtótermékben megjelent megállapítás az ellenőr ill. 
könyvvizsgáló szóbeli tájékoztatóján sem hangzott el, az teljes egészében az újságíró saját 
következtetése volt. Ebben az esetben tehát a sajtó nem a valós tényekből indult ki, hanem a 
tényeket megmásítva, elferdítve tudósított egy, a helyi önkormányzat számára döntő 
jelentőségű dokumentumról.  
 
A Pécsi Ítélőtáblának – bármily furcsának tűnik, de – egy másik esetben a „végre” 
időhatározó szó kérdésében kellett állást foglalnia, ugyanis ennek használata váltotta ki a 
(korábbi polgármesteri megbízatással nem rendelkező) sértettben a személyiségi jogi per 
indítását. Egy helyi tévéstúdióban elhangzott beszélgetésben ugyanis az alperes névtelen 
telefonos véleményt olvasott be, a következő szöveggel: „Kati alkalmas a polgármesterségre, 
végre van egy tisztességes, tiszta kezű polgármesterünk.” A vélemény elhangzása – a felperes 
szerint – sértette személyiségi jogait, hiszen a „végre” kifejezés azt a látszatot, érzetet 
kelthette a nézőben, mintha a korábbi polgármester nem lett volna „tiszta kezű és 
tisztességes”. A bíróság azonban végül elutasította a fellebbezést, ugyanis úgy ítélte meg, 
hogy a felperes „tisztességtelen” szóval történő minősítése egy erőteljes kritika, amely 
„objektív értelmezés szerint nem tényállítás, hanem rosszalló értékítélet.”      
  
Amint azt a Legfelsőbb Bíróság Pfv. IV. 21.374/2001. számú döntése kapcsán kifejtette, 
amennyiben a sajtó (média) helyi önkormányzati eseményről (többek között képviselő-
testületi ülésről) tudósít, nem terheli annak kötelezettsége, hogy a cikkben szereplő 
tényállítások valóságát is bizonyítsa. Vagyis kvázi az ülésen elhangzó vélemények valósághű 
visszaadásán túlmenően nem kell bizonyítani azok valóságtartalmát, a tényekhez fűződő 
viszonyát.    
Megalapozottan nem igazolt, bizonyított információk alapján szórólap, 
kampánysajtótermékben megfogalmazott állítások viszont nem lehetnek sajtóhelyreigazítás 
ill. erre irányuló eljárás alapjai.  
 
A közeledő választási küzdelem – az elmúlt ciklusok tapasztalataiból kiindulva – vélhetően 
még inkább felfokozott hangnemben fog lezajlani. Bár amint az előzőekből kiderült, egy ilyen 
időszak a bíróság véleménye szerint is szinte automatikusan maga után vonja a 
„szenvedélyesebb” viták, nyilatkozatok, felszólalások, vélemények következményeként a 
korábbiaknál „keményebb, netán durvábbnak tűnő” szavak, kifejezések használatát. 
Általános „zsinórmérték” – mint az látható a fenti ítéletekből – nem állítható fel: a kritika, 
vélemény, értékítélet megfogalmazása (ha az nem indokolatlanul sértő,bántó, megalázó) 
azonban semmiféle körülmények között nem sérthet személyiségi jogot, ha arra egyébként 
valós tényekre támaszkodva, alapozva került. Ugyanakkor a közszereplőknek is együtt kell 
élni azzal, hogy a munkájukat, tevékenységüket, netán személyiségüket bírálattal illetők 
magatartása nem feltétlenül részesül szankcióban a bíróság részéről (ebből következően 
felesleges és szükségtelen minden egyes esetben a bírói fórum döntését kezdeményezni).     
A fentiek figyelembe vétele mellett pedig egyszer talán kialakulhat egyfajta „politikai 
kultúra” (még ha ez az elképzelés most talán túlságosan is idealisztikusnak is tűnhet), egy 
olyan íratlan „normarend”, amely valamennyi érintett (ill. azok túlnyomó többsége) számára 
követendővé válik.    


	Az önkormányzati üléseken – az egyes napirendi pontok tárgyalása között ill. annak kapcsán elhangzó vitákban – és az üléseken kívül a felfokozott légkörben gyakran (általánosan megfigyelhető tapasztalat szerint az önkormányzati választások közeledtével egyre inkább) fordul, fordulhat elő olyan személyeskedő hangnem, stílus, amelynek jogi konzekvenciája több esetben a későbbiek során személyiségi jogi eljárásban a bíróság előtt folytatódik. 
	Amennyiben pedig valamely közszereplőről sajtóban jelenik meg olyan cikk, riport, sajtóanyag, amely sérti az ő jó hírnevét ill. személyiségi jogait, kérheti ezen jogsérelem orvoslása érdekében az érintett sajtóorgánumban helyreigazítás közzétételét, amely jogintézményt a PK. 12. számú kollégiumi állásfoglalás szabályoz részletesen. 
	A PK. 12. szerint ugyanis a sajtóhelyreigazítás olyan sajátos személyiségvédelmi eszköz, amely közvetve egyéb érdekek védelmére is szolgálhat. Érvényesítésére azonban csak a jogszabály által meghatározott körben és a jogintézmény társadalmi rendeltetésének megfelelően kerülhet sor.
	Amint azt a kollégiumi állásfoglalás tartalmazza, a sajtóhelyreigazítás iránti igény elbírálásánál a sajtóközleményt a maga egészében kell vizsgálni. A kifogásolt közléseket, kifejezéseket nem formális megjelenésük, hanem valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe venni, a sajtóközlemény egymással összetartozó részeit összefüggésükben kell értékelni, és az értékelésnél tekintettel kell lenni a társadalmilag kialakult közfelfogásra is. A helyreigazítást kérő személyének megítélése szempontjából közömbös részletek, pontatlanságok, lényegtelen tévedések nem adnak alapot helyreigazításra.
	Ugyanakkor az általános iránymutatás a bírói gyakorlat számára, hogy a véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, valamint a társadalmi, politikai, tudományos és művészeti vita önmagában nem lehet sajtóhelyreigazítás alapja.
	Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanakkor „kiemelkedő alkotmányos érdek az állami és a helyi önkormányzati feladatokat ellátó szervek és személyek tevékenységének nyilvános bírálhatósága, valamint az, hogy a polgárok bizonytalanság, megalkuvás, félelem nélkül vehessenek részt a politikai és társadalmi folyamatokban, a közéletben. Ennek ellene hat, ha a törvényhozó büntetőjogi büntetéssel fenyeget minden, a közhatalmat gyakorló személyek és intézmények becsületének csorbítására alkalmas tényközlést és értékítéletet.”
	Amint azt a Legfelsőbb Bíróság elvi jellegű döntésében kifejtette, az önkormányzati feladatot ellátó szerv (hatóság) hatáskörében, ügykörében eljáró személy neve és hivatali (munkaköri) beosztása és annak változása bárki számára hozzáférhető adat. Ezen adatok nyilvánosságra kerülése tehát nem alapoz meg jogsértést, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok ezen adatokat nyilvános adatnak minősíti. 
	A Baranya Megyei Bíróság elé kerülő ügyben egy heves vitákat kiváltó témában, vagyis személyi kérdésben (egy község kulturális gondnokának határozott idejű szerződéséről) kellett a képviselő-testületnek döntenie (amely végül nem hosszabbította azt meg). Az érintett testületben ezen döntés kapcsán is felszínre került a (perben felperes)  polgármester valamint a (perben alperes) alpolgármester és a polarizált képviselő-testület kettejük személyéhez köthető tagjainak éles szembenállása. Az alpolgármester ugyanis a döntés kapcsán a következő nyílt levelet intézte a község vezetőjéhez (a gráciák kifejezéssel a polgármestert folyamatosan támogató testületi tagokat illetve):
	„Téged és a téged támogató „három gráciát” erkölcsi alapokra hivatkozva nem lehet meggyőzni, vagy bírálattal illetni, mert ugyanolyan értelmetlen, sőt veszélyes dolog, mintha a betörőt meghívnánk egy pohár borra és megpróbálnánk meggyőzni a hetedik parancsolat igazságáról. Ugyanis a betörő abból él, hogy lop… Amit a kultúrház félállásban foglalkoztatott gondnokával műveltetek, kimeríti a gátlástalan, gonosz tett fogalmát. Gátlástalan, mert hazug módon anyagi okokra hivatkoztál, miközben te tudod a legjobban, hogy a falu költségvetésében nem oszt és nem szoroz a fizetése.”…”Rossz szándékú, mert te tudod a legjobban, hogy azt a munkát, amit eddig végzett, ez után is el kell végezni, és fizetni is kell érte – nyilván valaki másnak. Nyilván meg is van a jelöltetek a sógor-koma-retyerutya kategóriából.” Az alperes mindehhez hozzátette még, hogy „ez a döntésetek személye elleni méltatlan bosszú…Persze rossz érzés lehet női szemmel, ha valaki nem csak fiatalabb, szebb, hanem szakmunkás létére intelligensebb is…”Akinek egy csepp józan esze van, annak most kinyílt a szeme, rádöbbent, mi zajlik a képviselő-testületben: a háttérben a gráciáiddal megkötött alkuknak meg kell fizetni az árát. A tiszteletdíjad megszavazásáért, a köpönyegforgatásért, ha kell törvénysértés megszavazásáért, a korábbi ügyekről való hallgatásért, támogató gráciáid időnként benyújtják a számlát.”          
	Bár a fenti cikkben elhangzottak alapján a polgármester keresetében kérte az alpolgármester elmarasztalását, a bíróság ebben az esetben is arra hivatkozott, hogy a túlzó és felfokozott vélemények nem vonhatnak maguk után személyiségi jogvédelmet, ugyanis a közszereplőknek (és az nem kérdéses, hogy a település polgármestere is ezek közé tartozik) többet kell elviselniük. Ezen kritérium vonatkozik erre az esetre is – tette hozzá a bíróság -, amikoris az alperes egy számára nem tetsző képviselő-testületi döntésből vont le a felperesre nézve negatív értékítéletet, véleményt. 
	Maga a megfogalmazás tehát – amely egy felfokozott idegi, mentális állapotban született meg – a kifejezéssel illetett személy aspektusából lehet bántó, azonban ezen negatív értékítélet nem lépi túl az indokolatlanság.
	Ezen esetből is látható, hogy az elhangzott (leírt) szavak, mondatok értelmezése, megvizsgálása mindig az adott eset vonatkozásában értelmezhető, adott esetben annak figyelembe vételével, hogy az ezzel illetett személy „közrehatása” (vagyis magatartása, viselkedése) mennyiben adhatott alapot ennek kifejeződéséhez.  
	A Komárom-Esztergom megyei Bíróság elé kerülő ügyben az önkormányzat képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelethez fűzött független könyvvizsgálói valamint belső ellenőri írásbeli jelentés ill. az arról tudósító – helyi újságban megjelenő - sajtócikk került górcső alá. A sajtótermék ugyanis az önkormányzat gazdálkodása tekintetében – a fenti jelentésekre hivatkozva – olyan megállapításokat közöl, mely szerint „túl sokan dolgoznak a hivatalban” ill. hogy „az önkormányzat éves működéséhez szükséges bevétele nagysága nem teszi indokolttá, hogy a település egészét érintő megszorító intézkedést foganatosítsanak.” A könyvvizsgálói valamint belső ellenőri jelentés viszont ennek kapcsán mindössze annyit tartalmaz, hogy „az önkormányzatnak és az intézményeknek meg kell vizsgálna, a működésükhöz feltétlenül szükség van-e a jelenlegi foglalkoztatottak teljes létszámára, a munka jobb szervezésével lehet-e létszámot megtakarítani”. Mint az eljárás során egyébként maga a cikk írója is előadta, a sajtótermékben megjelent megállapítás az ellenőr ill. könyvvizsgáló szóbeli tájékoztatóján sem hangzott el, az teljes egészében az újságíró saját következtetése volt. Ebben az esetben tehát a sajtó nem a valós tényekből indult ki, hanem a tényeket megmásítva, elferdítve tudósított egy, a helyi önkormányzat számára döntő jelentőségű dokumentumról. 

