
~.r

~-
~<-

~1 -- 1- re 1 1(0"

2010JúL 1

,

4. '

1

ci 09
~ 0- p-<J-l)o.. t -Iktatószám:J.;: ,~ .

Metlékletek: ,..."""" , ,... o

Eloirat ikt. szárna: o..""~
ÜgYint~zo:..o~;!'lo~,~'k'1\íiÁGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fovárosi Ítélotábla

2.Kf.27.196/2010/6. /1
,

'

;A".

!

/ M TIj(, .'
U

OD' T"f11 , ~~ . I0UIIIII.
. ;!Ii. ,ll ~ rm.H:IH1 1

1088BudapestRevic;ky u. 5.a
Érkezett , """ ., , ,.., l.

A Fovárosi Ítélotábla a Dr. Bene Gyöngyvér Ügyvédi Iroda (1095 Budapest, Ipar u.
2/b., ügyintézo: dr. Filser-Bene Gyöngyvér ügyvéd) által képviselt MTM-SBS
Televízió Zrt. (1145 Budapest, Róna u. 174.) felperesnek a dr. Katona-Pokorádi Márta
jogtanácsos által képviselt Országos Rádió- és Televízió Testület [1088 Budapest,
Reviczky u. 5., Hiv. sz.: 216/2009. (1.28.)] alperes ellen musorszolgáltatási ügyben
hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fovárosi Bíróság
2009. évi október hó 8. napján kelt 23.K.31.055/2009/6. számú ítélete ellen a felperes
által 7. sorszám alatt eloterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2010. évi
június hó 16. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következo

ítéletet:

A Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét megváltoztatja, és az alperes
216/2009. (1.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és az alperest új eljárásra
kötelezi.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 30.000 (azaz
harmincezer) forint együttes elso- és másodfokú perköltséget.

A kereseti és fellebbezési illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás
./

A felperes 2008. július 26-án a 1. kategóriába tartozó "Bébi Bolondos Dallamok" CÍmu
rajzfilm és a "Mókás Állatvilág" CÍmu tudományos ismeretterjeszto kisfilm között
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sugározta 09:04:56 kezdettel a II. kategóriába sorolt "W.I.T.C.H." CÍmurajzfilmet (a
továbbiakban: perbeli musorszám).

Az alperes 2008. szeptember 26. napján kelt felhívásában a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 51.§-ának (1) bekezdésében írtakra hivatkozással a hatósági
ellenorzés megállapításait - a perbeli musorszámmal összefüggésben valószínusített
törvénysértés megjelölésével - megküldte a felperesnek azzal, hogy az ügyre
vonatkozó nyilatkozatát a kézhezvételtó1számított 8 napon belül tegye meg.

A musorszolgáltató a felhívásnak eleget téve 2008. október 10. napján érkeztetetten
nyilatkozatát megküldte az alpereshez. Vitatta a perbeli musorszámmal kapcsolatosan
valószínusített törvény sértést. Eljárási kifogásként hivatkozott arra, hogy a Testületnek
a nyilatkozattételre felhívó levele nem felel meg a Ket. 29.§-ának (3) és (5)
bekezdésében eloírt tájékoztatási kötelezettségnek. Jelezte, hogy a Testület 1534/2008.
(VIII.27.) számú határozatának megfeleloen változtatott a musorszerkezetén.

Az alperes a 2009. január 28. napján kelt 216/2009. számú határozatában
megállapította, hogy a felperes 2008. július 26-án a perbeli musorszám közzétételéveI
megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:
Rttv.) 5/C.§-ának (1) bekezdését, ezért az Rttv. 112.§-ának (1) bekezdés d) pontja,
valamint a Musorszolgáltatási Szerzodés (a továbbiakban: MSZ) 11.6.1.8. pontja
alapján a felperest 1.852.552 forint kötbér megfizetésére kötelezte. Indokolása szerint
a felperes nem tartotta be az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdésében eloírtakat azzal, hogya
II.,kategóriába sorolt perbeli musorsz-ámot,kétI. kategóriába tartozó musorszám között
tette közzé, mert e megszorító eloírás a jogalkotói szándékot tekintve azt célozza, hogy
a gyerekeknek szánt musorsávot megóvja a magasabb kategóriás musorszámoktóI,
amelyek megtekintése már csak szüloi felügyelet mellett ajánlott.
A felperes eljárási kifogásaival kapcsolatban a Ket. 29.§-ának (4) bekezdés c) pontjára
hivatkozott azzal, hogya musorszolgáltatónál folyamatos ellenorzési feladatot lát el,
ezért az eljárás megindításáról szóló értesítési kötelezettsége nincs. A szankcionálással
összefüggésben megjelölte, hogy a kiskorúak védelmét célzó törvényi rendelkezések
megsértése miatt az elmúlt két évben és jelen döntés meghozataláig mely
határozatai val marasztalta a felperest. Kiemelte, hogy a perbeli musorszám miatt
három határozatában állapította meg eddig az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdésében írtak
megsértését, amely miatt az Rttv. 112.§-ának (1) 'bekezdés a) pontja szerinti
jogkövetkezményt alkalmazta. Súlyosító körülmény ként értékelte azt, hogy a felperes
rendszeresen követi el a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések megsértését.
Enyhíto körülmény ként azt vette figyelembe, hogy a felperes változtatott a
musorszerkezetén. Részletezte a kötbér mértékének kiszámítási módját és annak
összegszeruségét.

A felperes keresetében az alperesi határozat hatályon kívül helyezését, illetve az
alperesi határozat megváltoztatását kérte, e kérelmeinek elutasítása esetére pedig a
kötbér szankció mellozését. Álláspontja szerint a Testület eljárása nem minosül a Ket.
29.§-ának (4) bekezdése szerinti "folyamatos" ellenorzésnek, ezért nem mentesülhet a
Ket. 29.§-ának (3) és (5) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.
Kifogásolta, hogy az alperes a Ket. 33.§-ának (1) bekezdésében meghatározott 30
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napos ügyintézési határidot nem tartotta be. Hangsúlyozta, hogy mindezek az eljárási
szabálysértések az ügy érdemét érintoen olyan súlyúak, amelyek megalapozzák a
Testület döntésének hatályon kívül helyezését. Állította, hogy a perbeli mlisorszám
közzétételévei nem sértette meg az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdésében foglaltakat,
mivel nem ketto 1. kategóriába sorolt rajzfilm között sugározta, hanem az összetett
mlisorszámnak minosülo rajzfilmblokkon belül, külön kategorizálva, utolsó
rajzfilmként. Véleménye szerint az Rttv. megfogalmazásából nem következik az, hogy
"tizenkét éven aluliaknak szánt musorszámon" az I. kategóriába tartozó musorokat kell
érteni. Hangsúlyozta, hogya I. kategóriába beletartoznak nem csak a gyermekeknek,
hanem a felnotteknek szóló azon musorszámok is, amelyek korhatárra tekintet nélkül
megtekinthetok:.Jelezte, hogy mlisorszerkezetét 2008. júniusátói az alperesi álláspont
figyelembevételével megváltoztatta. Utalt arra, hogy az alperes döntésében felsorolt, a
kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések megszegése miatt hozott határozatok a
szankcionálás szempontjából nem vehetok figyelembe, mert azokat a Testület a
perbelitol eltéro tényállású ügyekben hozta meg.

Az alperes érdemi nyilatkozatában a felperesi kereset elutasítását kérte. Kiemelte,
hogy a Testület folyamatos ellenorzést végzo hatóságnak minosül, hiszen a
musorszolgáltató valamennyi mlisorát a nap huszonnégy órájában rögzíti, és a minden
év elején elfogadott munkaterv szerint meghatározott módon és idoközönként
vizsgálja azokat. Emiatt tevékenysége nem tartozik a Ket. 29.§-ának (4) bekezdés c)
pontja alá. A míísorszolgáltató a nyilatkozattételi lehetosége biztosított volt, így az
eljárás idotartama nem befolyásolta jogérvényesítési lehetoségét. Hangsúlyozta, hogy
az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdése nem tesz különbséget a rajzfilm és az
ismeretterjeszto film között, mivel a mlisorszám megjelölést használja, egyértelmlien
megfogalmazva azt, hogya I. kategóriába sorolt míísorszámok között nem teheto
közzé II. kategóriába tartozó musorszám. Megalapozatlannak tartotta a felperes azon
állítását, hogy a döntésében felsorolt marasztaló határozatokat más tartalmú ügyekben
hozta meg, mert az Rttv. nem írja elo, hogy csak azokat a korábbi határozatait jelölheti
meg a szankció kiszabása körében, amelynek tényállása megegyezik a vitatott
míísorszáméval.

Az elsofokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Indokolása szerint nem
észlelt az ügy érdemére kiható olyan eljárási jogsértést, amely az alperesi határozat
hatályon kívül helyezését eredményezné. Megállapította, hogy az alperes a döntése
alapjául szolgáló tényállást megfelelo módon feltárta, indokait részletezve kifejtette.
Megalapozatlannak találta a felperes arra vonatkozó hivatkozását, miszerint a Testület
nem minosül folyamatos ellenorzést végzo közigazgatási szervnek. E körben kiemelte,
hogy az alperes az általa alkalmazott digitális rögzíto és adattároló rendszer
segítségével a musorszolgáltatók valamennyi míísorát rögzíti, és sorsolás alapján
választja ki az ellenorzött napokat és vizsgálja a sugárzott musorszámokat. Ez
folyamatos ellenorzésnek minosül, ezért a Ket. 29.§-ának (4) bekezdés c) pontja
szerinti eljárás megindítására vonatkozó 5 napon belüli értesítést mellozheti. A perbeli
esetben az ügyintézési idotartam nem minosül olyan eljárási hibának, amely akár az
ügy érdemére, akár a szankció kiszabására kihatással lett volna. Hangsúlyozta, hogy az
Rttv. 5/B.§-ának (1) és (2) bekezdésében és az 5/C.§ (1) bekezdésében írtak
összevetése alapján egyértelmu az, hogya I. kategóriába azok a musorszámok
sorolandók, amelyek korhatárra tekintet nélkül megtekinthetok, illetve amelyek nem
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keltenek félelmet a 12 éven aluli néz6kben illetve, amelyeket megérthetnek, és nem
érthetnek félre. A kiskorúak egészséges fizikai, erkölcsi és értelmi fejlodése az, ami
indokolja a szigorúbb mérce alkalmazását a II. kategóriába sorolt musorszám
közzététele kapcsán. Az alperes 149512002.(X.17.) számú határozatára utalással
kiemelte, hogy a formai szempontból elkülönített, jelzéssel ellátott összetett
musorszám esetén sincs lehetoség az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdésében írtak
mellozésére. Ezért nincs jelentosége annak, hogy az adott blokkon (összetett
musorszámon) belül hányadik a kifogásolt II. kategóriába sorolt musorszám, mert a 12
éven aluliaknak szánt musorszámként, illetve ilyen musorszámok között nem teheto
közzé. Mindezekból következoen a felperes megsértette az Rttv. 5/C.§-ának (1)
bekezdésében írt rendelkezést, ezért az alperes jogszeruen szankcionálta. A
kötbérfizetési kötelezettséget a MSZ-ben a felperes maga vállalta, abban a kötbér
alapja és mértéke is meghatározásra került. A mérlegelésnél irányadó körülményeket
az alperes kello mértékben indokolta és azt az Rttv. 112.§-ának (1) bekezdés d) pontja
szerinti mértékben határozta meg, figyelembe véve, hogy a korábbi jogsértések miatt
is hasonló mértéku kötbért alkalmazott a musorszolgáltatóval szemben.

A felperes fellebbezésében a kereseti kéreimének megfeleloen az elsofokú ítélet
hatályon kívül helyezését, avagy megváltoztatását kérte. Álláspontja szerint az
elsofokú bíróság ítéletének az alperesi eljárási-jogszabálysértésekkel, a
musorszolgáltatói felelosséggel, továbbá a kötbér szankció alkalmazására vonatkozó
rendelkezéseivel kapcsolatosan kifejtett indokai megalapozatlanok és tévesek.
Állította, hogy az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdésében írtakat nem sértette meg. A
perbeli musorszámot nem ketto 1. kategóriába sorolt rajzfilm között, hanem - a TV2
Matiné elválasztóval jelzett - összetett musorszámon belül utolsó rajzfilmként
sugározta. Azt az összetett musorszámokra vonatkozó alperesi állásfoglalással
összhangban kategorizálta és a besorolásának megfelelo jelzéssel tette közzé.
Álláspontja szerint az alperes döntésében felsorolt korábbi határozatok - ketto
kivételével - más tényálláson alapulnak, így nem indokolják a kötbér szankció
alkalmazását, különösen a nem fix kötbérként meghatározott kötbér maximum
kiszabását.

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében a perbeli nyilatkozatainak megismétlése
mellett az elsofokú bíróság ítéletének helyes indokai alapján történo helybenhagyását
kérte. Hangsúlyozta, hogy a felek között létrejött MSZ 11.6.1.8. pontja fix összegu
kötbér kiszabását rendeli el az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdése megsértése esetében, így
nem volt e körben mérlegelési lehetosége.

A felperes a másodfokú tárgyaláson a Fovárosi Ítél6táb1a 4.Kf.27.438/2009/5. számú
ítéletére és a bíróság döntése alapján lefolytatott új eljárás eredményeként a Testület
által 2010. május 5. napján meghozott 86812010. számú végzésre hivatkozott. Eloadta,
hogy a másodfokú bíróság azért helyezte hatályon kívül az alperes hasonló tárgyú
határozatát, hogy az új eljárásban a hatóság vizsgálja, hogy alI. kategóriás W.I.T.C.H.
cÍmu rajzfilm korhatár nélkül megtekintheto musorszámok, avagy 12 éven aluliaknak
szánt musorszámok között volt-e közzétéve. Hangsúlyozta, hogy az Rttv. 5/C.§-ának
(1) bekezdése nem azt mondja ki, hogy alI. kategóriás film nem teheto közzé a 1.
kategóriás filmek között, hanem akként rendelkezik, hogy alI. kategóriás film 12 éven
aluliaknak szóló mlisorszámok - példáulrajzfilmekközött - nem teheto közzé. Utalt
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arra, hogy az Rttv. szerint a 1. kategória gyujtofogalom, amely egyrészt a korhatár
nélkül megtekintheto musorszámokat, másrészt a 12 éven aluliaknak szánt
musorszámokat jelenti. Korhatár nélkül megtekinthetoek pl. a babamúsorok,
fozomusorok, és ilyennek minosül a perbeli esetben a Mókás Állatvilág is; míg a 12
éven aluliaknak szóló musorok kifejezetten a gyermekeknek szánt rajzfilmek.

A felperes fellebbezése az alábbiak szerint alapos.

A Fovárosi Ítélotábla a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 253. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a felperesi
fellebbezés és az alperesi fellebbezési ellenkérelem korlátai között eljárva vizsgálta az
elsofokú bíróság ítéletét, ennek eredményeként a következó1cetemeli ki:

Az Rttv. 5/B.§-ának (1) bekezdésének értelmezése szerint: az 1. kategóriába kell
sorolni a 12 éven aluliaknak szánt musorszámokat, amelyek gyermekeknek készültek,
ezért számukra érthetoek, de ide tartoznak azok a musorszámok is, amelyeket nem
gyermekeknek szántak, de nem tartalmaznak kiskorúakra nézve káros, ártalmas
elemeket, ezek a korhatár nélkül megtekintheto musorszámok.

Az Rttv. 5/B.§-ának (2) bekezdése kimondja: Azt a musorszámot, amely tizenkét éven
aluli nézóoen félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy
félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen musorszám minosítése: tizenkét
éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

Az Rttv. 5/C.§~ának (1)-(4) bekezdése tartalrhazza a különbözo besorolási kategóriák
szerinti sugárzási idopontok meghatározását. Az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdése
akként rendelkezik, hogy alI. kategóriába sorolt musorszám 12 éven aluliaknak szánt
musorszámként, illetve ilyen musorszámok között nem teheto közzé, egyébként
megfelelo jelzéssel bármikor közzéteheto. E jogszabályi eloírás nem úgy fogalmaz,
hogy alI. kategóriába sorolt musorszámok I. kategóriába tartozó musorszámok között
nem tehetó1c közzé, hanem ennél szúKítóob az értelmezése, vagyis, hogy alI.
kategóriás musorszámok 12 éven aluliaknak szánt musorszámként, illetóleg ilyen
musorszámok között nem tehetok közzé. Ezért az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdésének
alkalmazása szükségessé teszi az I. kategóriába sorolt musorszámok körében annak
értékelését, hogy az korhatárra tekintet nélkül megtekintheto, avagy az adott
musorszámot 12 éven aluliaknak szánták-e vagy sem. Az Rttv. 5/B.§-ának (1) és (2)
bekezdésében írtak összevetéséból egyértelmu, hogy csak azok a gyermekek számára
készült musorszámok tartozhatnak a 12 éven aluliaknak szánt kategóriába, amelyek
egyébként korhatárra tekintet nélkül megtekinthetó1c,azaz a I. kategóriába soroltak. Az
Rttv. rendszere alapján nem mellozheto az alperes részérol a perbeli musorszámot
követoen sugárzott filmnek a 1. kategórián belüli minosítése illetóleg, hogy e körben
miként értelmezendo a közzététeii szabály. Így önmagában az a ténymegállapítás,
hogy 1. kategóriába tartozó filmek között sugározta a felperes a perbeli musorszámot,
nem alapozhatja meg az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdésének a megsértését. Ebbol
következoen a "Mókás Állatvilág" címu ismeretterjeszto film vizsgálata és minosítése
szükséges ahhoz, hogy az gyermekeknek való, 12 éven aluliaknak szánt musorszám-e,
mert csak ez alapján döntheto el, hogy a perbeli esetben a W.I.T.C.H. címu rajzfilm
sugárzásakor sérült-e az Rttv. 5/C.§-ának (1) bekezdésében írt rendelkezés. Ezt az
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alperes elmulasztotta, emiatt azonban a másodfokú bíróság nincs abban a helyzetben,
hogy az alperesi döntés jogszeruségét érdemben elbírálja. A hiányos határozatból nem
állapítható meg, hogy a felperes anyagi jogszabályt sértett, avagy sem

A fentebb kifejtettekre figyelemmel a Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét a
Pp. 253.§-ának (2) bekezdése alapján megváltoztatta, az alperes határozatát hatályon
kívül helyezte és az alperest új eljárásra kötelezte.

A megismételt eljárásban az alperes a reá vonatkozó eljárási jogszabályok
megtartásával köteles eljárni. Vizsgálnia és értékelnie kell a perbeli musorszám
összetett musorszám vagy sem, és ennek a felperesi magatartás megítélésében van
szerepe. Fel kell tárni (és értékelni), hogy alI. kategóriás \V.I.T.C.H. két 1. kategóriás
musorszám között, avagy - a felperesi állításnak megfeleloen "utolsóként" került
sugárzásra, és ennek van e jelentosége, vagy nincs és miért. Ki kell munkálni a
jogszabály szövegének értelmezésével, hogy a korhatár nélkül megtekintheto illetve 12
éven aluliaknak ajánlott musorszám pontosan mit jelent. Ez után állást kell foglalni a
sugárzott ismeretterjeszto film 1. kategórián belüli minosítéséró1. Az alperesnek
mindezek alapján kell kialakítania jogi álláspontját az Rttv. 51C.§-ában írtak
megsértésére vonatkozóan, és .ennek eredményeképpen határozhat arról, hogy
alkalmaz-e avagy sem szankciót a felperesseI szemben.

A pervesztes alperes a Pp. 78.§-ának (1) bekezdése alapján köteles a felperes együttes
elso- és másodfokú perköltségének a megfizetésére, míg a feljegyzett keresetiés
fellebbezési illetéket az alperes személyes illetékmentessége folytán (illetékekró1szóló
1990. évi.XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pont) a 6/1.986. (VI.26.) IM rendelet
14.§-aalapján az állam viseli.
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