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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Másodfokon a felperes Váta Ló-
ránd színművész javára döntött 
a bíróság a Transindex kiadója 
és volt főszerkesztője ellen 
indított sajtóperben. A hírportál 
fellebbezhet az ítélet ellen – 
erről az indoklás függvényében 
döntenek, mondták lapunknak. 
A színművész a Krónika kér-
désére erkölcsi jóvátételként 
értékelte a döntést.

 » KISS JUDIT, PAP MELINDA

E lismerte a becsületsértés és rá-
galmazás vádját a kolozsvári 
ítélőtábla a Váta Lóránd kolozs-

vári színművész által a Transindex 
hírportál ellen indított sajtóperben 
hozott másodfokú ítéletében. Ebben 
részben módosította az ügyben első 
fokon hozott döntést 1000 lejre csök-
kentve a színművész által követelt 50 
ezer euró erkölcsi kártérítést, ugyan-
akkor fellebbezési lehetőséget is biz-
tosít a hírportálnak.

Mint ismeretes, Váta Lóránd, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
színművésze becsületsértés és rá-
galmazás vádjával indított pert a 
Trans index portál kiadója és volt 
főszerkesztője, Kulcsár Árpád ellen. A 
színművész a Transindexen 2017 ok-
tóberében megjelent két cikk nyomán 
perelte be a portált kiadó Média In-
dex Egyesületet, a csíkszeredai Média 
Net Kft .-t, illetve Kulcsár Árpád volt 
főszerkesztőt, aki az eset miatt mon-
dott le tisztségéről. A színművész 50 
ezer euró erkölcsi kártérítést követelt.

Törölték az inkriminált cikkeket
A Transindexen az akkoriban világ-
szerte nagy hullámokat keltő #MeToo 
mozgalom hevében jelent meg a két 
cikk, amelyekben szexuális zaklató-
ként állították be Váta Lórándot úgy, 
hogy neki nem adtak lehetőséget 
a megszólalásra. Váta a cikk alá írt 
Facebook-hozzászólásban cáfolta a 
vádakat, amelyeket rágalomnak, sze-
mélye nyilvános lejáratásának, ma-
gánélete kiteregetésének és a nyilvá-
nosság előtti meghurcolásnak tartott, 
és közölte, hogy jogi lépéseket tesz.

Az ügyben a Magyar Újságírók Ro-
mániai Egyesületének (MÚRE) be-
csületbírósága is állást foglalt, ki-
mondva: cikkeiben a Transindex 
megsértette az újságírói etikát. Az 

etikai testület lejárató kampánynak 
minősítette az írásokat, és felkérte a 
Transindex főszerkesztőjét, hogy nyil-
vánosan kérjen elnézést „az emberi 
méltóságában megsértett és megala-
pozatlanul bizonyítékok nélkül meg-
vádolt” színésztől. Ezek után Kulcsár 
Árpád lemondott a főszerkesztői tiszt-
ségéről, egy ideig Magyarországon, 
az Azonnali hírportálnál dolgozott, 
majd később visszatért Kolozsvárra, 
és jelenleg is a Transindex újságírója.

A bíróság alapfokon megalapozat-
lannak ítélte a keresetet, és Váta Ló-
rándot 6555 lejes perköltség kifi zeté-
sére kötelezte, a színművész azonban 
megfellebbezte a döntést. A másod-
fokon szerdán, november 6-án ho-
zott ítéletében a kolozsvári ítélőtábla 
módosította az elsőfokú határozatot, 
kimondva: a Transindex két cikkével 
a felperes „becsületébe gázolt, ártott 
a jó hírnevének és sértette a magá-
nélethez való jogát”. A bírók arra kö-
telezik a hírportált: törölje a két cik-
ket a rendszerből, illetve tegye közzé 
honlapján az ítéletet – a két inkrimi-
nált írás csütörtökön délután már 
nem volt megtalálható a portálon. Az 
ítélőtábla ugyanakkor 1000 lej erköl-
csi kártérítésre kötelezi a szerkesztő-
séget, ez töredéke annak az összeg-
nek – 50 ezer euró –, melyet a színész 
eredetileg kért. Annak ellenére, hogy 
másodfokú ítéletről van szó, a portál 
fellebbezhet a döntés ellen, ehhez az 
indoklás kiközlését követően 30 nap 
áll a rendelkezésére.

Transindex: megvárjuk
az indoklást
Gyöngyi Annamária, a Transindex 
megbízott főszerkesztője a Krónika 
kérdésére elmondta: az elsőfokú ítélet 
után váratlanul érte a szerkesztőséget 
a másodfokú döntés, és az indoklás 

ismerete nélkül nem kívánnak nyilat-
kozni. Hozzátette, az is az indoklástól 
függ, hogy a továbbiakban mit lépnek 
az ügyben. Hasonlóan reagált lapunk 
megkeresésére a szintén alperes Kul-
csár Árpád is, rámutatva: a bírói in-
doklás hiányában nem tud érdemben 
nyilatkozni.

Váta Lóránd: „rajtam nem lehet 
csak úgy keresztül lépni”
„A másodfokú döntés erkölcsi elég-
tétel számomra, hiszen óriási lelki és 
morális presztízsveszteség ért” – érté-
kelte a Krónikának a másodfokú bíró-
sági döntést Váta Lóránd színművész. 
Rámutatott, emiatt óriási anyagi kár-
térítésre lenne joga, az amerikai tár-
sadalomban az eff ajta kártérítési pe-
reknek többmillió dolláros tétje van.

„Most, hogy másodfokon nyertem, 
megerősödtem abban a hitemben, 
hogy a Transindex hírportálként telje-
sen hiteltelen, dilettáns fórum, és an-
nál inkább azzá válik, minél jobban 
védi az álláspontját, hisz két teljesen 
dilettáns módon megírt újságcikket 
véd folyamatosan. Bizonyítékokkal 
támasztottuk alá az újságírói deon-
tológiai hibákat a fellebbviteli tárgya-
láson, és annak szereztünk érvényt, 
hogy ilyesmit nem lehet csinálni” 
– hangsúlyozta a színművész. Mint 
fogalmazott, nem lehet valakit sze-
xuális zaklatással megvádolni olyan 
légből kapott indokok alapján, hogy 
„azt mondják, hogy ilyen”, és oly mó-
don, hogy „beemelünk a cikkbe egy 
Facebook-bejegyzést, a többit pedig 
a saját fantáziánk segítségével kiegé-
szítjük”. „A Transindex a rólam szóló 
második cikkét ráadásul úgy írta meg, 
hogy még csak alá sem írták névvel, 
az egész szerkesztőség nevében kö-
zölték. A portál számára az, hogy má-
sodfokon elveszítette az ügyet, sza-

ÍTÉLŐTÁBLA: A TRANSINDEX MEGSÉRTETTE A ZAKLATÁSSAL VÁDOLT KOLOZSVÁRI SZÍNMŰVÉSZ BECSÜLETÉT ÉS JÓ HÍRNEVÉT

Váta Lóránd másodfokon megnyerte a sajtópert

Kulcsár Árpád, a Transindex volt főszerkesztője jelenleg vesztésre áll Váta Lóránddal szemben
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vahihetőségi halált jelent, hiszen 
újságírókról van szó, akik híreket 
közölnek emberekkel. Egyáltalán 
nem jártak utána az igazságnak, és 
nemcsak szexuális zaklatással vá-
doltak, hanem kocsmatölteléknek 
tüntettek fel, olyannak, aki pártren-
dezvényeken mond verset, egyér-
telmű, hogy rosszindulatúan írták. 
Egy szó mint száz, rajtam nem lehet 
csak úgy keresztül lépni” – jelentet-
te ki a színművész. Hozzátette, az 
őt megvádoló cikkek megjelenése 
után a portál azzal védekezett, hogy 
közölték az álláspontját, holott 
nem tettek mást, mint bemásolták 
cikkükbe a Facebook-bejegyzését. 
„Dehogyis kérdeztek meg, a Face-
book-bejegyzésemhez semmi kö-
zük, az az én magánvéleményem. 
Ez sajtóetikailag nagyon problé-
más” – mondta a felperes.

Váta Lóránd arra is kitért, hogy 
a fellebbezési periratban kérték a 
bíróságot, távolítsa el az alperes 
írásbeli bizonyítékai közül az Active 
Watch állásfoglalását – ezt még az 
alapfokú tárgyalás előtt csatolták –, 
de a bírók másodfokon nem vették 
fi gyelembe, mert az alperes nem 
iktatta megfelelően. „A szólássza-
badság, az emberi jogok, a sajtó 
védelmében munkálkodó civil szer-
vezet, az Active Watch anélkül fog-
lalt állást, hogy az álláspontomat 
megkérdezte volna, holott az objek-
tivitás érdekében kutya kötelessége 
lett volna. Azt írták: a Transindex 
megfelelő tárgyi bizonyítékkal ren-
delkezett a cikkek megírásakor, és 
jóhiszeműen cselekedett. Rájöttem, 
voltaképpen egy nagy gépezettel 
harcolok, a média gépezetével, ami-
nek nincs törvénye ebben az ország-
ban” – adott hangot véleményének 
Váta. Hozzátette, 2018. januárja óta 
levélben, telefonon is többször ke-
reste az Active Watch elnökét, de 
az nem reagált a megkeresésre, így 
számára nyilvánvaló, hogy a szerve-
zet egyoldalú álláspontot képviselt.

A színművész egyébként a tavasz-
szal az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanácshoz (CNCD) is panaszt 
nyújtott be állandó diszkrimináció 
címén, de még nem kapott vá-
laszt. Ebben azt sérelmezte, hogy a 
szakmailag kifogásolható Transin-
dex-cikkek azóta is imázsrontást 
jelentenek a személyére. Mint írtuk, 
azóta – a bíróság ítéletének eleget 
téve – a két írást eltávolították a hír-
portál archívumából.

 » „Most, hogy 
másodfokon 
nyertem, meg-
erősödtem abban 
a hitemben, hogy 
a Transindex 
hírportálként tel-
jesen hiteltelen, 
dilettáns fórum, 
és annál inkább 
azzá válik, minél 
jobban védi az 
álláspontját, 
hisz két telje-
sen dilettáns 
módon megírt 
újságcikket véd 
folyamatosan. 
Bizonyítékokkal 
támasztottuk 
alá az újságírói 
deontológiai hi-
bákat a fellebb-
viteli tárgyalá-
son, és annak 
szereztünk 
érvényt, hogy 
ilyesmit nem 
lehet csinálni” – 
hangsúlyozta a 
színművész. 




