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Szeged - Végrehajtást kért a Szegedi Tudományegyetem
Szalai Balázs blogger ellen, aki egy, a hallgatói
önkormányzat működéséről szóló 2013-as cikkével a
bíróság szerint megsértette az egyetem jó hírnévhez
fűződő személyiségi jogát.
Szalainak szerdáig kell be zetnie 340 ezer forintot. Bár a blogger elmondása
szerint ki tudná zetni az összeget, állítja, itt elvekről van szó, ezért aki úgy érzi,
hogy nincs átlátható hallgatói önkormányzat kritika nélkül, támogathatja őt.
Szalai Balázs három éve a bölcsészkari HÖK-választásokról írt cikket az Átlátszó
Oktatás blogon.
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Elmondása szerint előtte és utána is foglalkozott a hallgatói önkormányzat
működésével és gazdálkodásával, de csak a 2013-as cikk miatt perelték be.
Először Török Márk EHÖK-elnök indított eljárást jó hírnevének megsértése
miatt, de keresetét elutasította a bíróság. A blogger elmondása szerint később
az egyetem indított pert az ügyben, és tavaly a Szegedi Ítélőtábla
megváltoztatta az elsőfokú döntést, és megállapította, Szalai megsértette a
Szegedi Tudományegyetem jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát.
A blogger felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, de még nem született
döntés az ügyében, ráadásul a kérelme nem halasztó hatályú, így szerdáig be
kell zetnie a fenti összeget, aminek elmondása szerint már több mint felét
dobták össze a támogatók.
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