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A Fovárosi Ítélotábla a Dr. Bene Gyöngyvér Ügyvédi Iroda (1094 Budapest, Balázs
Béla u. 15-21. AlI-2., - levelezési cím: 1145 Budapest, Róna utca 174., ügyintézo: Dr.
Filser-Bene Gyöngyvér ügyvéd) által képviselt MTM-SBS TeleVÍzió Zrt. (1145
Budapest, Róna u. 174.) felperesnek a Dr. Vörös Orsolya jogtanácsos által képviselt
Országos Rádió és Televízió Testület (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) alperes
ellen musorszolgáltatási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt
indult perében a Fovárosi Bíróság 2009. évi november hó 12. napján kelt
20.K.31.181/2009/10. számú ítélete ellen a felperes' által 11. sorszám alatt
eloterjesztett fellebbezés folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a
következo

ítéletet:

A Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 10000 (azaz
tízezer) 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

A felperes "A sötét angyal bosszúja" címu musorszámot 2008. szeptember 26-án
12:54 órai kezdettel II. kategóriába soroltan sugározta. A musorszám elozetesét
ugyanezen a napon 12:00:13 órakor tette közzé.
Az alperes, állampolgári panasz alapján, a 1899/2008.(X.28.) számú határozatával
rendelte el annak vizsgálatát, hogyamusorszámmal sérültek-e a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. 1. tv. (a továbbiakban: Rttv.) kiskorúak védelmére
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vonatkozó rendelkezései. A határozatot a felperes részére nem kézbesítették. Az
alperes 2008. november 20-án nyilatkozattételre hívta fel a felperest.
A felperes nyilatkozatának beérkezése után az alperes megállapította, hogya
musorszám összhatását tekintve alkalmas volt a 16 éven aluliak fizikai, szellemi,
erkölcsi fejlodésének kedvezotlen befolyásolására, így nem felelt meg a ll. kategória
követelményeinek. Ezért a 147/2009.(1.21.)számú határozatával az Rttv. 5/B.§ (3) és
5/C.§ (2) bekezdésének sérelmére tekintettel, az Rttv. 112.§ (1) bekezdés d/ pontja és a
Musorszolgáltatási Szerzodés vonatkozó pontjai alapján 5.557.656 forint kötbér
megfizetésére kötelezte a felperest. A musorelozetes helytelen idopontban való
sugárzása miatt, az Rttv. 5/A.§ (2) bekezdésének sérelme okán, az Rttv. 112.§ (1)
bekezdés d/ pontja és a Musorszolgáltatási Szerzodés vonatkozó pontjai alapján
további 926.276 forint kötbért állapított meg.
A határozat indokolásában az alperes részletesen ismertette a musorszám tartaimát,
álláspontját egyes részletek megjelölésével támasztotta alá. A felperes eljárásjogi
kifogása kapcsán kifejtette, hogy ellenorzési tevékenysége folyamatos, és a felperes
lehetoséget kapott a nyilatkozattételre.

A felperes keresettel támadta az alperesi határozatot, és eljárásjogi hibákra valamint a
jogsértés hiányára hivatkozva, annak hatályon kívül helyezését kérte. Eloadta, hogy
mivel a musorszám megfelelt a ll. kategóriának, a musorelozetest is megfelelo
idopontban sugározta.

Az elsofokú bíróság elutasította a felperes keresetét.
Rögzítette, hogy az alperes a digitális archiváló rendszeren keresztül folyamatos
ellenorzést végez. Ezért mellozhette a felperes a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 29.§ (4) bekezdés c/ pontja szerinti értesítését. Az alperes azonban ennek
ellenére nyilatkozattételre hívta fel a felperest és ennek során értesítette az eljárásról,
amely esetben elvárható, hogy az értesítés megfeleljen a Ket. 29.§ (5) bekezdésének.
Azt, hogy a Ket. 33.§ (1) bekezdés szerinti eljárási határidot túllépte, maga az alperes
is elismerte, de ez nem eredményezett hatályon kívül helyezést megalapozó eljárásjogi
jogszabálysértést.
Az anyagi jogi jogszabálysértés körében az elsofokú bíróság kifejtette, hogya
musorszámban megjeleno magatartási elemeket az alperes megfeleloen mérlegelte,
helytállóan utalt a kategorizálás során figyelembe veendo szempontokra. Kiemelte,
hogy a besorolás szabályai nem kívánják meg az eredmény beálltát, elegendo a
veszélyezteto jelleg. A musorszám megtekintése alapján megállapította, hogy a film
sokkoló és jobbára indokolatlan ábrázolásmóddal igyekezett a mondanivalót eloadni.
A musorszám meseszeru, olykor számítógépes játékokra emlékezteto stI1usa sem
semlegesítette a kiskorúak egészséges fejlodésére gyakorolt hatást, ami a
feszültségkelto, eroszakos cselekményekben, azok hatásában jelentek meg, amit a
filmes eszközök még fokoztak. A musorszámban az eroszak bemutatása meghaladta a
ll. kategóriába sorolás lehetoségét. A felperes a musor elozeteseket sem a ID.
kategóriának megfelelo idosávban tette közzé.
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A felperes fellebbezésében az elsofokú bíróság ítéletének megváltoztatását, és
jogsértés hiányában az alperesi határozat hatályon kívül helyezését kérte.
Álláspontja szerint az alperes nem tekintheto folyamatos ellenorzési feladatokat ellátó
közigazgatási szervnek, így a Ket. 24.§ (4) bekezdés c/ pontja alapján sem mentesül a
29.§ (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettség alól. Az alperes eljárási
jogszabálysértéseinek súlya megalapozza határozatának hatályon kívül helyezését.
A klasszifikálás tekintetében kifejtette, hogy az alperesi határozat leírásai nem
teremtenek logikai kapcsolatot a kedvezotlen befolyásolásra való alkalmassághoz.
Egyébként a musorszám sci-fi, fantasy jellege folytán, ami alkalmanként a
számítógépes játékokra emlékeztet - mint azt az alperes és az elsofokú bíróság is
megállapította - nem hozható kapcsolatba a korosztály valós életkörülményeivel. Az
eroszakot csak közvetten ábrázolják a félelemkelto jelenetek: ez pedig a II. kategória
tényállási eleme. Az elsofokú ítélet semmivel nem megalapozottabb, mint az alperesi
határozat. Nem adnak választ arra, milyen objektív ismérvek alapján jelentheto ki,
hogy a musorszám alkalmas a 12-16 év közöttiek erkölcsi, vagy szellemi, vagy fizikai
fejlodésének hátrányos befolyásolására. A felperes már a keresetében is hivatkozott a
Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi ill. tv. (a továbbiakban: Pp.) 336/A.§-ával
kapcsolatban arra, hogy az alperesnek kellett volna bizonyítani a tényállást.
A musorelozetes tekintetében arra hivatkozott, hogy a perbeli esetben a téves
klasszifikálás szerinti idopontban sugárzott elozeteshez kapcsolódó jogszabálysérto
magatartás nem abban állt, hogy a musorszolgáltató tiltott idopontban tette volna
közzé az elozetest, hanem abban, hogy-tévesen kategorizáIta a musort. Az alperesi
megközelítés kétszeresen bünteti a musorszolgáltatót: az Rttv. 5/A.§ (2) bekezdése
alapján csak abban az esetben alkalmazható szankció, ha a soron következo
szakaszokban rögzített eloírások megsértése egyébként nem történt meg.

Az alperes ellenkérelmében az elsofokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte,
annak helytállóságára hivatkozva.
A klasszifikáIás kapcsán eloadta, hogy a musorszám nem csak félelemkelto-, hanem
eroszakos elemeket is tartalmazott, megjelent a halál, az öngyilkosság, az érzelmi
megrázkódtatás. Aggályosnak tekintheto, hogya fóllos korábban maga is ártatlan
embereket gyilkolt.
A musor elozetesekre vonatkozó fellebbezési indok olyan elemekre hivatkozik,
melyek egyrészt a kereseti kérelemben nem szerepeltek, másrészt megalapozatlanok.

A felperes fellebbezése nem alapos.

A Fovárosi Ítélotábla a Pp. 252.§-a (2) bekezdését és (3) bekezdését alkalmazva
megállapította, hogy az elsofokú bíróság az elsofokú eljárás lényeges szabályait nem
sértette meg, és a Pp. 253.§-ának (2) bekezdése szeriÍlti esetleges megváltoztatáshoz
szükséges adatok rendelkezésre állnak, ezért a felperes fellebbezését érdemben bírálta
el.

Az eljárásjogi kifogások körében a másodfokú bíróság a következó'ket állapította meg.
Az alperes által végzett ellenorzés tevékenység alapja foszabályként az, amikor az
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alperes az 1497/2002. (X.17.) számú határozatával megküldeni rendelt jegyzó1<.önyvi
adatok alapján, a folyamatos ellenorzés során észlel valamilyen jogsértést. Hivatalból
indul ellenorzés az alperesnél akkor, amikor panasz alapján, vagy az éves monitoring
tevékenység kapcsán észleltekre tekintettel, egyedi határozattal rendeli el a hatósági
eljárás lefolytatását. A bírósági felülvizsgálat tárgyát képezo 147/2009.(1.21.) számú
határozat állampolgári panasz alapján, a 1899/2008.(X.28.) számú határozattal
elrendelt hatósági eljárásban, és nem folyamatos ellenorzés eredményeként keletkezett.
Tévedett tehát az elsofokú bíróság, amikor azt állapította meg, hogy az alperesnek nem
kellett a Ket. 29.§-a (4) bekezdésének el pontja szerinti értesítést küldeni a
felperesnek.
A hivatalból indult eljárásban a Ket. 29.§ (3) bekezdés al pontjának megfeleloen az
eljárás megindításáról az ismert ügyfelet az eljárás megindításától számított öt napon
belül értesíteni kell, és az értesítésnek tartalmaznia kell a Ket. 29.§-a (5) bekezdés
szerintieket. Az elsofokú bíróság - az alperessei egyezoen - a konkrét jogsértés
kapcsán tévesen állapította meg, hogy az eljárás hivatalból indult. Az alperes azonban
ennekellenére,a törvényi határidontúl, mégiscsak értesítettea felperest,.mégiscsak
alkalmazta a Ket. 29.§ (3) bekezdés al pontja szerinti intézményt: a felperes
nyilatkozhatott, és azt döntésének meghozatala során az alperes értékelte is. Az a
körülmény, hogy az alperesi határozat 8. oldalán az eljárás folyamatos jellege kapcsán
kifejtettek ellentétesek az eljárást elrendelo 1899/2008.(X.28.) számú határozattal,
megalapozza az alperesi határozat jogszabálysérto jellegét, de nem elégséges az
alperesi határozat hatályon kívül helyezéséhez és az alperes új eljárásra kötelezéséhez:
az alperesi mulasztás és az iratokkal ellentétes indokolás nem hatott ki a jogsértés
megállapíthatóságára, a jogkövetkezmény alkalmazhatóságára.

A felperes az eljárási szabályok sérelme kapcsán nem jelölte meg, hogy azok
mennyiben hatottak volna ki a döntés érdemére, és a fentiek szerint a Fovárosi
Ítélotábla sem észlelte, hogy azok befolyásolták volna az alperesi határozat érdemét.
Ennek folytán nem volt lehetoség az eljárási jogszabálysértések miatt az elsofokú
bíróság ítéletének megváltoztatására, az alperesi határozat hatályon kívül helyezésére.

A musorelozetesekhez kapcsolódó határozati indokot a felperes keresetében a
musorszám helytálló klasszifIkációjára tekintettel vitatta. Fellebbezésében már az Rttv.
szabályozási rendjére alapította indokát.
A Legfelsóob Bíróság KK 34. számú állásfoglalásából következoen a Pp. XX.
fejezetének hatálya alá tartozó közigazgatási perekben a bírósági felülvizsgálat irányát
a kereseti kérelem indokai adják meg. A felperes a fellebbezésnek a musorelozeteshez
kapcsolódó indokolását a Pp. 235.§-ának (1) bekezdésébe ütközoen adta elo. A
fellebbezésben ugyanis csak akkor kerülhet sor új tény állítására, illetve új bizonyíték
eloadására, ha az új tény vagy az új bizonyíték az' elsofokú határozat meghozatalát
követoen jutott a fellebbezo fél tudomására, illetóleg ha az az elsofokú határozat
jogszabálysérto voltának alátámasztására irányul. A másodfokú bíróság elott
eloadottakról a felperes már az elsofokú bíróság elott tudomással bírt, azt azonban nem
adta elo, ezen indokokról az elsofokú bíróság nem foglalhatott állást. Ennek hiányá~an
a másodfokú bíróság sem értékelheti azokat.
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A Fovárosi Ítélotábla a késobbiek kifejtendó1ae tekintettel már itt rögzíti, hogy mivel a
musorszámot a m. kategóriába soroltan kellett volna sugározni, az Rttv. alapján az
elozetes sem lett volna közzéteheto 21 óra elott, figyelemmel az Rttv. 5/A.§-ának (2)
bekezdésére.

A musorszám besorolásához kapcsolódó fellebbezési indokát a felperes elsodlegesen a
tényállás bizonyítatlanságára alapította, mind az alperes, mind az elsofokú bíróság
részéról.
A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsofokú bíróság az egyetlen lehetséges
bizonyítási eljárást - a musorszám megtekintését - lefolytatta. A látottakat ütköztette a
jogszabályi környezettel, vizsgálta, az alperes eleget tett-e a Ket. 72.§ szerinti tényállás
feltárási kötelezettségének, és ehhez képest értékelte, hogy jogszeruen történt-e a
klasszifikáció.

A Pp. 336/A.§-ának (2) bekezdése szerint, ha a közigazgatási eljárás hivatalból indult,
vagy a közigazgatási szerv a tényállás-megállapítási kötelezettségének nem tett
eleget, a közigazgatási szerv köteles a határozata (a szakhatóság az állásfoglalása)
alapjául szolgáló tényállás valóságának bizonyítására, ha azt a felperes vitatja.
A felperes fellebbezésében foglaltakkal szemben a Pp. ezen rendelkezésének
alkalmazásához nem elegendo a felperes egyoldalú-, a tényállás valóságát vitató
nyilatkozata: meg kell jelölnie azokat a bizonyítékokat, amelyeket a közigazgatási
eljárásban eloterjesztett, és'amelyeket az alperes a 'tényállás megállapítási
kötelezettség megszegésével határozatában nem részletezett, és így a fél nem
ismerhette meg az azokkal kapcsolatos hatósági álláspontot. (Legfelsobb Bíróság
Közigazgatási Kollégiumának 1/2007. KK véleménye, lll2.) A felperes ilyen
bizonyítékokra nem hivatkozott, ezen irányú fellebbezése nem alapos.

Megalapozott fellebbezés hiányában a másodfokú bíróság azt állapította meg, hogya
fellebbezési eloadásban foglaltakkal szemben mind az alperesi határozat, mind az
elsofokú ítélet tartalmazza azokat a tényállási elemeket, melyeknek alapján a lll.
kategóriába tartozónak tekintik a musorszámot, ez okból nem állapítható meg
jogsértés.

Az Rttv. 5/B. § (3) bekezdése szerint, azt a musorszámot, amely alkalmas a tizenhat
éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlodésének kedvezotlen befolyásolására,
különösen azáltal, hogy közvetett módon utal eroszakra, illetve szexualitásra, vagy
témájának meghatározó eleme az eroszakos módon megoldott konfliktus, a lll.
kategóriába kell sorolni. Az ilyen musorszám minosítése: tizenhat éven aluliak
számára nem ajánlott. Az 5/C.§ (2) bekezdése szerint a lll. kategóriába sorolt
musorszám megfelelo jelzéssel ellátva 21.00 és 05.00 óra között teheto közzé. Az
5/A.§ (2) bekezdése tiltja a musorelozetés közzétételét olyan idoszakban, amikor az
általa bemutatott, ismertetett musorszám nem lenne közzéteheto.

Mivel a felperes fellebbezésében vitatta, hogy megfelelo lenne a musorszám m.
kategóriába való besorolása, a Fovárosi Ítélotábla ebben a körben is vizsgálódott.
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Ennek során a másodfokú bíróság leszögezi, hogy klasszifikációnak csak egyik, nem
kizárólagos és sok esetben fel sem vetodo szempontja a musorszám
értelmi/érthetoségi/megérthetoségi/színvonala. Ez gyakran jár azzal a
következménnyel, hogy végtelenül egyszeru, verbális formában akár a legkisebbek
által is feldolgozható történetu musorszámokat- egyéb feltételek miatt - a TIr.
kategóriába kell sorolni.
A"Sötét angyal bosszúja" CÍmu film fantasy (a fantasztikus irodalom és a köréje
szervezodo filmes, és egyéb kulturális mufaj), ami együtt jár a valóságtól elszakadó,
vagy azzal csak részben érintkezo történettel és a számítógépes-animációs
megjelenítéssel. A musorszám besorolását azonban nem ezek a jellemzóK határozták
meg. A Fovárosi Ítélotábla továbbra is egyetért az ORTI 1494/2002. (X.17.) sz.
határozatában kidolgozott besorolási szempontokkal, melyeket az alperesi határozat is
megnevezett, és keresetlevelében a felperes is hivatkozott rá. A Határozat
alkalmazásával a TI. kategóriába tartozó musorszámok tartalmazhatnak olyan
elemeket, amelyeknél a gyermekkorúaknak problémát jelenthet a látottak onálIó
értelmi és érzelmi feldolgozása, de nagykorú segítségével képesek megbirkózni a
musorszám tartalmával. A ID. kategóriába tartozó musorszámok mondanivalójának,
megjelenésének a feldolgozása a 16 felettiek esetében már nem igényel nagykorú
irányítást, de az önálló megértés érdekében nem tartalmazhatnak olyan elemeket - sem
az eroszak, sem a szexualitás, sem a társadalmi morál egyéb területein - amelyek
élettapasztalat híján, hamis értékek beépülését idézhetik elo a kiskorú nézo
személyiségébe.
Az alperesi határozat helytálIóan rögzítette, hogy a TI. kategóriába sorolással az
óvodások és kisiskolások is nézové válhatnak, és a késó'bbiekben vagy csak magára az
agresszív cselekményekre, vagy annak közvetlen következményeire emlékeznek. A
musorszám megtekintése alapján a Fovárosi Ítélotábla ennek kapcsán azt emeli ki,
hogy a film epizódjai nem adnak lehetoséget az agressziótói való elszakadásra: vagy
arra készítenek elo, vagy arról szólnak, vagy a következményeket jelenítik meg. A
musorszámban az eroszak nem eshetólegesen jelenik meg, hanem maga a vezérfonal.
Megjelenítése pedig - mint azt az elsofokú bíróság helytállóan állapította meg -
meghaladja a TI.kategóriába sorolás lehetoségét. A "Sötét angyal bosszúja" cÍmu film
olyan akciódús, a közönség szórakoztatására hangsúlyos látvány- és zenei elemeket
tartalmazó film, amit a 16 év felettiek már egyedül is tudnak a hétköznapi valóságtól
távol eso fikcióként kezelni. A 12-16 éves korosztály segítséggel már képes valós
tartalma szerint feldolgozni a filmet, a 12 éven aluliak pedig - amely kategóriába
beletartoznaka 4 évesek is - aképi, zenei megjelenítésokán - és nem a film története
miatt -, nagykorú segítségével sem képesek a maga helyén, a szórakoztatás szintjén
kezelni a látottakat. A "látottak" ugyanis az eroszakról, az eroszak különbözo
formáiról és szintjeiró1 szólnak. A musorszám a ID. kategóriába tartozik.

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

Az alperest megilleto másodfokú perköltségról a Pp.78.§-ának (1) és (2) bekezdésének
. megfeleloen rendelkezett a Fovárosi Ítélotábla, míg a sikertelenül fellebbezo felperes
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a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján köteles az
illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt fellebbezési illeték viselésére.

Budapest, 2010. évi június hó 2. napján

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