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A Fovárosi Ítélotábla a Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda (1222 Budapest, Nagytétényi

út 29., ügyintézo: dr. Szepesi István ügyvéd) ~~!é~l1*It~,I\{~áI"~~~.i~el~Vízio
Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) felp-eres~~~a'~f~"-'~"~1_~~.r;C",",",-

j,qg~~~s~s,,~taJ . ~ '~lt~~~gos Rádió- és Televízió Testüh - ,- - - - -"~

'~~v,.~~"., ,',',,",-lj,o.J:~' ;.cli~n'm-usorszolgáltatási ügyben hozott közigazg
D~t;Jro~r;fteljiIii1.SgiUa@~iránt;jnd\11t~perébena Fovárosi Bíróság 2007. évi december
"'.;i(."J,-""..,~g~~21r":ltr:I'~)Tl"~l~h5r6120(}174~számú ítélete ellen a felperes által 5. sorszám.,."'" "

"'ioezés fol)rfáil az alulírott napon - tárgya,l4son kívül -
. d'-D'U.n t. , r;)

<J'~ \Al- ra.

AívÍtéletet:

A Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 40.000 (azaz
negyvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az adóhatóság
külön felhívására - 24.000 (azaz huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

Az alperes a 2007. február 28-án kelt 52512007.számú határozatában megállapította,
hogy a felperes a Balázs Show CÍmu musorának 2006. november 15.-ei adásával
megsértette a Rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a
továbbiakban: Rttv.) 5/B.§-ának (3) és 5/C.§-ának (2) bekezdésében, 2006. november
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14. és 15. napján az Rttv. 5/A.§-ának (2) bekezdésébenfoglaltakat azáltal, hogya'
kiskorúak személyiségfejlodésének kedvezotlen befolyásolására alkalmas módon
destruktív magatartás mintákat közvetített a kiskorúak felé, melyet Ill-as kategóriába
kellett volna sorolni, és azt valamint elozetesét is, csak 21:00 és 05 óra között lehetett
volna sugározni, ezért az Rttv. 112.§-ának (1) bekezdés c) pontja alapján
musorszolgáltatási jogosultságának gyakorlását 10perc idotartamra felfüggesztette. Az
alperes a határozatának indokolásában részletezte a musorszámban elhangzottakat,
amelyek bemutatásra kerültek, és mely alperesi álláspont szerint olyan elemet
tartalmazott, amelyek a kiskorúak személyi§égfejlodésétkedvezotlenül befolyásolta. A
szexualitásra közvetlenül utaló jelenetek, gyakori partnerváltás, vagy hármasban
folytatott aktus, félreértheto módon jelentek meg, nem ítélték el kello súllyal a torz
életfelfogást, miszerint a pénz szerepeelsodleges lenne a partner kapcsolatban,
mindezek a kiskorúak fejlodésében morális zavart okozhatnak az értékrendszerük és
világképének kialakulása szempontjából. Az alperes utalt arra is, hogya 2006. évében
összesen 20 alkalommal szankcionálta a felperest a kiskorúak védelmével kapcsolatos -

rendelkezések megsértése miatt, ezért döntött a szankció ilyen jellegu kiszabásáról és
mértékéról.

A felperes keresetében a jogsértés elköv"itésétvitatta, a határozat megváltoztatását a
jogsértés és a kiszabott szankció mellozésétkérte.

Az alperes _érdeminyilatkoz~tábaI) ~.-tceresetelutasítását kérte.

Az elsofokú bíróság a felperes keresetét elutasította. Az alperesi határozatban
kifejtettekkel egyetértve a perbeli musorszám megtekintése után az ítélet
indokolásában kifejtette, hogy a kifogásolt közel 10 percnyi musoridóoen a vendégek
és a musorvezeto által elmondottakban észreveheto volt az eroteljes szexuális hatás,
gyakori volt a szexualitásra való szóbeli utalás, az anyagiasság visszatéro
hangsúlyozása, mely egyéb más emberi értékekkel szemben káros üzenetet közvetít
egy olyan kiskorú számára, akinek még értékrendje kialakulóban van. Az elsofokú .

bíróság a jogsértés megállapítása mellett a többi vonatkozásában azt is rögzítette,
hogy az alkalmazott szankció és annak mértéke elfogadható tekintettel a tárgy évben
több alkalommal került sor a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendelkezések
megsértése miatt a szankciók alkalmazására. Azt is megállapította, hogy az alperes
helytállóan gyakorolta a fokozatosság elvét. A határozat alapját képezo musorrészlet
összesen 10 percet tett ki, így arányos mértéku a musorszolgáltatási jog 10 perces
felfüggesztése, annak mérséklésére nem látott okot.

Az elsofokú bíróság ítélete elleni fellebbezésében a felperes a kereseti kéreimével
egyezoen az alperes határozatára kiterjedoen az ítélet megváltoztatását kérte. Továbbra
is vitatta a jogsértések elkövetését. Fenntartotta, hogy a kifogásolt musor az Rttv.
rendelkezéseinek megfeleloen került közzétételre, az Rttv. 5/B.§-ának (2)
bekezdésében meghatározott, II. kategóriába sorolandó musorszám, és nem az 5/B.§
(3) bekezdése szerinti IlI. kategóriába tartozó, hiszen a kifogásoltak nem alkalmasak a
kiskorúak fizikai, szellemi és erkölcsi fejlodésének kedvezotlen befolyásolására, ebbó1
következoen nem volt indokolt a II. kategóriánál magasabb kategóriába sorolni. A II.
kategóriába tartozó musorok közzétételéhez ugyanakkor nem tartozik idó1corIát.
Eloadta, hogy a Balázs Show mufaja talk-show, amelyben a szerepló1céletszeruen
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~n;a*törléfi ó musoryezetoi hozzáálláson, reakciókon, a
6Z kapc(~A ,5kön ~~r~_~.~tülmutat be számos társadalmi

í.etve olyan éle' ely~~~linap mint nap találkozhatunk. Az
:é1etmegállapítás' .' rt a felp~~_s~áspontja szerint a musorszám,

l fuufaji jellegzetessé, '°l '-;.'.., as ~J'1.t~gy az érzékenyebb témákat,
'~egesen devianciákat ken&',.'",<,,<,':'''an,tárja!;;~~~K elé, s ennek kizárását semmi
sem indokolja. A IL kat~~qfíá}J-a.~.~~wjti~usorszá.w~~J1talános nézó1cözönség részére
készült, annak meg1:ekirgs~~Q)j.[ap.vá'it?12 éven,31PJi3.lc~~zámáranagykorú felügyelete
mellett volt aj~~-jL",,,,,, U>;di9gy tartffJYfXtJía,tottolyan elemet, amelynek
önálló értelmi é}t "',gyernié~eJ0sZáTÍ1áranehézségetjelenthetett. A
musorszám,.su -,----_.,ah.a sz" %'''sze otthon tartózkodik és a

gyerek~" "':;'. ,i ';'~.~;(5Jnán s~:.. ,J:telmezést, mely a kiskorúak
száTIi,"_: ~l~ló,~elfogad4S'ii!_zelekcióját eredményezi. Nem

{Qg~f-~;"g '\.;Y1dOkolásáb~15f~jtett azon álláspontját, hogya
tn11sOp'!' ,OOcatközv~títe,. aha a kiskorú nézok felé, ezzel. '" - .i"~: . "")jjcftigÍIl,usorfoglalkoZ#J'~'~'''' témá val, mint a kapcsolatok.",,,.-,,,' ..1J:'".,-,,"

kialhkífásai ~~k:öm@lYitartós kapcsolat fonto~s, alamint az, hogy hogyan lehet

segíteni abban, hogy a fiatalok társat találjan~;;; --, '.,~~ll~~~etbena szü!o nem,
v~g~ ~sak ritkán besz~l"gyermekével err.?1.a~ft~l~'§~~~)Ís~~e,.~" ~~k
potlasat. Ahol ,a.SZ~~};l~~~~f~.!g~~!t~JnegISJelent, ott a szerkesztók óM ..~ -
a.];t " elWe 4"<":"{QJA'Qlysá:ga~ellett. Utalt arra, hogy az alperesi Testület
-~~ zafuqan nem tiltja a szexualitás megjelenését a IL

~fa~gQti~s()rol~w- ,'" ~ ----,---,,'le; _,esetében, azzal, hogyamusorszolgáltatónak

fimtéI~ - ',-- '- -- - - _:etgw,~;$idoszakára, nemi szerepek eltanulását elosegíto
példaképel«*Jt~ése"ji~,;'ij~e{TÍ!pfés":k~~endó1caz olyan musorszámok, amelyeket a
nemi szerepeket illetoeQ~:1ipgii1;fY:Jilis~ketterjesztenek, a partnerkapcsolatban nem az
egyenrangúságot hirdetik"riJ):IÍ~!llítf.~~ategóriásmusorszámokkal kifejti, hogy károsak
lehetnek azok a musorszámok",:lPle.l~ekbena szexualitás tisztán az ösztöni kielégülés
eszközeként jelenik meg, ez~kyt az ajánlásokat azonban a tárgyi a határozattal érintett
musorszámban figyelembe vette, ugyanis nem a szexualitásra helyezték a hangsúlyt,
nem ez volt a musor központi eleme, témája, a musor nem terjesztett negatív kliséket
és nem irányult a partnerkapcsolatokban az egyenrangúság degradálására. A
musorvezeto hozzáállásával kapcsolatosan pedig kifejtette, hogy az megtett mindent
annak érdekében, hogy aszexuális elemek kirívó részét csökkentse. A
musorszolgáltató ügyelt arra is, hogy a nagykorú jelenléte megfelelo támpontot
nyújtson a 12 éven aluliak számára a n. kategóriának megfeleloen, az esetlegesen
felmerülheto kérdések a szerepló1ckelvagy viselkedésükkel kapcsolatban még nem
minosíti a musorszámot magasabb kategóriába. Fenntartotta azon álláspontját, hogya
kifogásolt musorszám, a bemutatott szerepló1cáltal elmondottak a legcsekélyebb
mértékben sem voltak alkalmasak arra, hogy a fiatal nézó1cszemélyiségfejlodésére
káros hatással legyen. A musorban elhangzottak megértése nem jelenthetett nehézséget
a 12-16 éves kiskorúak számára, azaz egészséges fizikai, szellemi vagy erkölcsi
fejlodésükre káros hatással nem bírt. A musorban felmerült érzékeny témákat nem
kezelték olyan módon, hogy az alkalmas lehetett volna a serdü1ó1c
személyiségfejlodésének káros befolyásolására.

~

A felperes párhuzamot vont a Fovárosi Ítélotábla 2.Kf.065/2004/3. (vélhetoen
2.Kf.27.065/2004/3.) számú ítéletével, helybenhagyott elsofokú ítélettel, melyben az
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elsofokú bíróság hatályon kívül helyezte az alperes határozatát hasonló témában, és a
másodfokú ítéletben kifejtettek szerint egy adott musorszám korhatárba sorolását nem
kizárólag egyes kiragadott elemek alapján kell megítélni, hanem azok összhatását kell
szemlélni. Fenntartotta, hogy az alperes a joghátrány tekintetében sem a választott
szankció, sem annak mértéke vonatkozásában nem tett eleget indokolási
kötelezettségének.

Az alperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsofokú ítélet helybenhagyását kérte.
Fenntartotta a határozatában kifejtett álláspontját a jogsértés vonatkozásában. A
musorszámban elhangzott és látott kijelentések megtéveszto, félreértheto, torz mintát
közvetítenek a férfi és a no közötti egységes kapcsolatról, a musorszámban megjeleno
életvezetési modellek példaerejét növelte; hogya szerepló1<:közül többen fiatalok
voltak, korban közel álltak a 16 év feletti közönséghez, így az általuk prezentált
mintákat a serdülo nézó1<:saját hétköznapjaikra vonatkoztatható igazodási pontként
tekinthették. A televízión keresztül könnyel elérheto szexuális információ akkor nem
rejt veszélyeket, ha az a kiskorú fejlodési szintjének megfeleloen nyújt tájékoztatást.
Határozatának a 10-11.-ik oldalán részletesen kifejtette álláspontját a szankció típusára
és mértékére és az elsofokú ítélet is rögzíti a fokozatosság elvének helyességét. Az
alperes az ellenkérelmében kifogásolta, hogy az elsofokú bíróság perköltséget javára

- -Ilem állapított meg annak ellenére, hOg){>pernyertes lett azzal'indokolva, hogy a
tárgyaláson nem jelent meg, de a perköltseg fogalmába nem csupán a tárgyalásokon
való személyes jelenlét költsége'tattozik' b'''ele,hanem ezen kívül egyéb más kiadás is,

. ,pl.'Ita;"IiYi!atkozaWeló1<:észítéséreJórilitott'Ído, beadványok elkészítéséhez szükséges
itqdaszer, vitatott felvétel rögzítése, jelen,:esetben dvd lemezen, ezen egyéb kiadások
nyilván nem merültek volna fel, amennyi15~na,felperes az eljárásra nem ad okot. Erre
tekintettel úgy az elsofokú, mint a máSodfokú eljárásban felmerült perköltsége
megfizetésére kérte kötelezni a felperest. Csatlakozó fellebbezést nem terjesztett elo,
kérelmét az ellenkérelmében fogalmazta meg.

A felperes fellebbezése nem alapos.

Az elsofokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, abból okszeru
következtetésre jutott, indokolásával az adott musorszám minosítése vonatkozásában
a Fovárosi Ítélotábla mindenben egyet értett, azt a felperes fellebbezésében eloadott
érvekkel nem döntötte meg.

A jogalkotó a kiskorúak védelme érdekében iktatta be azokat a rendelkezéseket,
amelyek betartását ellenorizte az alperes. A musorszámok kategorizálásáról az alperes
1494/2002. (X.17) határozata rendelkezik, meghatározva az 5/B.§ szerinti minosítésnél
irányadó szempontokat. A musorszámok minosítésénél a musorszolgáltatónak szem
elott kell tartania, hogy a gyermek fejlodésében meghatározó jelentoséget
tulajdonítanak a tizenketto és a 16 év közötti életkornak, miután erre az idoszakra
teheto a gyermek világképének és értékrendszerének kialakulása. E .határozat
indokolása szerint az ifjúság eszményképeket keres, amely számára követendo példa
lehet, .a televíziós hosök pedig azonosulási igényt ébreszthetnek. Ebból következoen az
ilyen módon besorolt musorszámok nem csábíthatnak olyan hosökkel való
identifikációra, akiket antiszociális, destruktív vagy eroszakos viselkedésformák

"",
.":": .~

Gg
ci i~
O)C

a,i;
10 c::

:::;:0°"ö
."...,.'....



._~ ----

-'C/.)'''~

~ N o (1),
::r8S

<: ~ ~,
~, ~, ~, cr'

c/.) c/.) ~
g; ~, ~, ::1
N""" ~

O ?:;' ~ (1),(1)
S

C/.)
.......
.......

5

"C> -. cgallp.~ kettos értékrendet, amely a gyermekben
j~'ffaIJu§~gpt kelthet.

~, ~,/!'i'

l: ~ /,,";N. ~m.§'-án~ (3) b.ek~zdése sze~nt, azt a ~us~rsz~?t: ~ely alkalm,~s a
. .J ' ,', even aluliak fizikaI, szellenn vagy erkolcsl fe]lodesenek kedvezotlen

i~Iására, különösen azáltal, hogy közvetett módon utal eroszakra, illetve
"'~~tásra, vagy- t<5májánakmeghatározó eleme az eroszakos módon megoldott
konfliktus, a lll. kategóriába kell sorolni. Az ilyen musorszám minosítése: tizenhat
éven aluliak számára nem ajánlott. Az 5/C.§-ának (2) bekezdése szerint a nI.
kategóriába sorolt musorszám megfelelo jelzéssel ellátva 21:00 és 05 óra között teheto
közzé, és az 5/A.§-ának (2) bekezdése tiltja a musorelozetés közzétételét olyan
idószakban, amikor az általa bemutatott, ismertetett musorszám nem lenne
közzétehetó.

A fellebbezésben eloadott felperesi álláspontot a másodfokú bíróság nem osztotta. A
perbeli esetben a tényállás adott volt, a közreadott musor besorolása volt vitatott és
ennek feloldásához az elsofokú bíróság figyelembe vette a rendelkezésére álló
bizonyítékokat. Nem kiragadott rész elemzés történt, hanem a határozatban kiemelt
jelenetekkel alátámasztotta a jogsértés megvalósítását, azzal, hogy a musorszámban a
közvetlen és közvetett módon utaló szexualitással a párkapcsolatot nem az elfogadott
erkölcsi normáknak megfeleloen mutatta be. A média szerepéhez tartozik valóban az
is, hogy foglalkozzon olyan témával mint a kapcsolatok kialakítása, de annak is nevelo
hatása kell hogy legyen, nem destruktív. A 12 éven aluliak számára a kapcsolat
kialakítása ido elotti téma, de hatással lehet a késóobi erkölcsi fejlodésükre, éppen
ezért ez érzékenyebb témákat, esetlegesen devianciákat indokolt a megfelelo korhatárú
nézó'k elé kello formában tárni. A musorszámot mufajától eltekintve kell besorolni,
ennek folytán a musorszámban bemutatott témához igazodóan kell megfelelo idóoen
közreadni. Az alperes helyesen állapította meg, hogy a közreadott filmet ill.
kategóriába kellett volna sorolni és e kategóriának megfelelo idóoen kellett volna"
közreadni, illetve elozetesét ismertetni.

Az alperes határozata a jogalap tekintetében jogszabályt nem sértett, ezért azt helyesen
tartotta hatályban az elsofokú bíróság a kereset elutasításával.

Az Rttv. rendelkezéseinek megsértése miatt, az alperes az Rttv. 112.§-ának (1)
bekezdés al-fl pontjaiban taxatíve felsorolt szankciók közül a el pont alapján
mérlegelési jogkörében alkalmazta a szankciót, és ahogyan arra a bírói gyakorlat már
rámutatott a fokozatosság elve szerinti szankcionálást az Rttv. kötelezoen nem írja elo,
ettól eltekintve figyelemmel volt a korábbi jogsértésekre, mérlegelési jogkörében
hozott döntése megfelelt a Pp. 339/B.§-ában foglalt követelménynek.

Mindezekre figyelemmel a Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét a Pp. 253.§-
ának (2) bekezdése alapján helybenhagyta.

Az elsofokú ítélet indokolásából kitunik, hogy miért nem rendelkezett az alperes
perköltségéról, továbbá e vonatkozásban az alperes fellebbezést nem terjesztett elo,
ennek hiányában a döntés jogszeruségét a másodfokú bíróság nem vizsgálhatta, csupán
a másodfokú eljárásban felmerült perköltségének megfizetésére kötelezhette a
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felperest a Pp. 78.§-ának (1) bekezdése alapján. A feljegyzett fellebbezési illetéket
felperes a 6/1986. (VI.26) IM. rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján köteles
viselni.

Budapest, 2008. évi május hó 22. napján

Dr. Rotbermel Erika s.k. a tanács elnöke, Dr. Losonczy Erzsébet s.k. eloadó bíró,
Huszárné dr. 0100 Éva s.k. bíró
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