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A Fovárosi Ítélotábla a dr. Horváth Antal ügyvéd (1053 ~udapest, Papnöveide u. 10.)
által képviselt MTM-SBS Televízió Zrt. (1145 Budape ::, Rónau. 174.)felperesneka
dr. Pokorádi Márta jogtanácsos által képviselt Országos ~ádió- és Televízió Testület
[1088 Budapest, Reviczky u. 5., Hiv. sz.: 786/2:P9. (IV.08.)] alperes ellen
musorszolgáltatási ügyben hozott közigazgatási határoz; t felülvizsgálata iránt indult
perében a Fovárosi Bíróság 2009. évi november hó 4. na ján kelt l8.K.32.031/2009/8.
számú ítélete ellen a felperes által 9. sorszám alatt eloter .esztett fellebbezés folytán az

II

alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta á követke,o

ít éle tet:

A Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét helybenpagYJa.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen me

~

az alperesnek 20.000 (azaz'1

húszezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az ál.amnak - az illetékügyekben
eljáró hatóság külön felhívására - 36.000 (azaz harmin ,:hatezer) forint fellebbezési
illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helyet

Indokolás

Az alperes a 2009. április 8. napján kelt 786/2009. (.:v.08.) számú határozatában
megállapította, hogy a felperes a 2008. december 28. .napján 13:28 órai kezdettel
sugárzottRémvadászok- a Vad cÍmu musorszám nem m' gfelelo korhatár kategóriába
történt besorolásával megsértette a rádiózásról és telev ;~iózásról szóló 1996. évi I.
törvény (a továbbiakban: Rttv.) 5/B.§-ának (3) bekezd "sében és az 5/C.§-ának (2)
bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A törvénysérté"ek miatt - érvényesítve a
musorszolgáltatási szerzodésben foglaltakat - 5.557.656Iforint kötbér megfizetésére
kötelezte a felperest. A határozat indokolásában a film e,iyes elemeinek, jeleneteinek
részletes bemutatása alapján azt állapította meg, hogy az ;sszhatását tekintve alkalmas
volt a fiatalkorú nézó1<:szellemi, erkölcsi fejlodésének ke :, ezotlen befolyásolására.

A felperes keresetében elsodlegesen a határozat

~

atálYon kívül helyezését,
másodlagosan a határozat megváltoztatását és aszakció mellozését kérte arra
hivatkozással, hogy nem sértette meg a határozatb~n hivatkozott jogszabályi
rendelkezéseket. Egyebek mellett állította, hogy a határ :zat a közigazgatási hatósági
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eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2do4. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 72.§-ának (1) bekezdés e) pontjába

t
S ütközik, mert hiányzik a

tényállás és az azt alátámasztó bizonyítékok felsorolás. A tényállás valóságát a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a t vábbiakban: Pp.) 336/A.§-
ának (2) bekezdésében foglaltak alapján vitatta. Kifejtett

~

hogy a perbeli musorszám
eroszakos, félelemkelto jelenetei tipikusan a II. kate ória tényállási eleme, és

idetartozik az esetleges szorongásos álmok eloidézése is, - ert a Ill. kategória már más
jellegu, az a fejlodés hátrányos befolyásolás ának lehet~sége esetén alkalmazandó.

Megala?oz~t~an. az ~~,a~peres~hivatko~ás,. mi~zerint ~ ki

$
?rúak testi, lelki, ~rkö~csi,

szellemI, fIZIkai fejlodese mmden mas Jogtargy vedel'evel szemben elsoöbseget
élvez. Álláspontja szerint a sajtó- és véleniénynyilvá ítás szabadságának részét
képezo, a musorszolgáltatásra vonatkozó szabadság ilyen e

l

nagyolt, kiterjeszto értelmu
korIátozásának nincs jogszabályi alapja.

Az alperes a határozatban foglaltak fenntartása mellett kér

]
- a kereset elutasítását.

Az elsofokú bíróság ítéletével a felperes keresetét lutasította. lndokolásában
megállapította, hogy a határozat minden tekintetben egfelelt a Ket. 72.§-ában
foglaltaknak. A tényállás körében pontos és részletes

1

ájékoztatást adott mind a
kifogásolt musorszámról, mind pedig annak azon jele eteiró1, amelyek részletes
elemzése alapján a jogsértést megállapította. A perbeli 'setben a tényállás, azaz a
musorszám, annak egyes jelenetei, és az ebbó1levont alPer.

f

si következtetés, értékelés
és mérlegelés képezi az alperes -indokolását, amelyet j - gszabályokkal és a bírói
gyakorlatra történt utalással is alátámasztott. Teljes mértékben egyetértett a
musorszám összességében és részletekben történo alperesi értékeléssel. Hangsúlyozta,
hogy a jogalkotó a besorolási szempontok meghatárOZáSán

[
- l különös védelmet kívánt

biztosítani a kiskorúak számára, ó'k ugyanis a véglege értékrend kialakulásának
folyamatában vannak, így nem lehet abból kiindulni, ho y a kiskorúak a látottakat
megfeleloen tudják értékelni. Leszögezte, hogya besor

f
" lás szabályait nem lehet

kiterjesztoen értelmezni, a musorszolgáltatónak a minosít snél mindig megszorítóan
kell eljárnia. Ezt támasztja alá a törvény szövege is, amely a jogsértés
megállapításához nem kívánja meg az eredmény beálltát,

~

lég annak a veszélyezteto
jellege is. A film egyes jeleneteinek és összhatásának részI ~es értékelése után maga is
arra a következtetésre jutott, hogy azt a Ill. kategóri ba kellett volna sorolni.
Megjegyezte, hogy a kereseti kérelem elbírálása kapcsán hem tartotta releváns nak a

véleménynyilvánítás- és sajtószabadság körében kifejtett felferesi álláspontot.

A felperes fellebbezésében az elsofokú ítélet megváltoztatáJával a kereseti kérelmének
teljesítését kérte. Kifogásolta azt az ítéleti megállapítást,

~_

miszerint nem releváns a
véleménynyilvánítás- és sajtószabadság körében kifejtett álláspontja. Az elsofokú
bíróság nem indokolta meg, hogya kategorizálásnál m ért kellene megszorítóan
eljárnia. Ez különösen azért lett volna indokolt, mert az Alkotmánybíróság két
határozatában is rámutatott arra, hogy az ún. elso g

!

neráciÓs szabadságjogok
elsobbséget élveznek az egyébalapjogokkal szemben. Az elsofokú bíróság'azt sem
indokolta meg, hogy mely körülmények alapján tarto ik a musorszám a Ill.
kategóriába. A Pp. 336/A. §-a alapján mindezt az jalperesnek kellett volna
bizonyítania.
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lA fellebbezéssel szembeni ellenkérelmében az lperes az elsofokú ítélet
helybenhagyását kérte. Állította, hogy a kiskorúak e

r
éSZSéges erkölcsi, szellemi,

pszichikai fejlodése olyan alkotmányos érték, ame lyel szemben minden más
alkotmányos szabadságjognak engednie kell. A véleménynyilvánítási,
musorszerkesztési, musorszolgáltatási szabadság csak ezen értékek maximális
védelmét figyelembe véve valósulhat meg. A filmm~,l kapcsolatos értékítéletének
legfontosabb elemeire való hivatkozással rögzítette, ho~y a kiskorúak nem képesek
arra, hogy önállóan felismerjék azokat a musorokat, filmeket, amelyek károsak a
fejlodésükre, különösen azokat, amelyek káros üzenéteket közvetítenek. Ezért a

musorszolgáltatófelelosséggeltartozika kiskorúakfelé. I

A másodfokú bíróság a fellebbezést a Pp. 340.§-ának

1

5) és (6) bekezdései alapján
tárgyalásonkívül bíráltael. ~

A felperes fellebbezése nem alapos.

A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét a Pp. ~53.§-ának (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleloen a fellebbezési kérelem és az ellenkérelem korlátai között

vizsgálta. Ennek során megállapította, hogy az elsofokú ~íróság a bizonyítékokat a Pp.
206.§-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfele~oen, azokat egyenként és
összességükben is helyesen értékelve helytállóan állapította meg a tényállást, és a
rendelkezésre álló peradatok alapján okszeru következtetésre jutott a felperes
magatartásának jogi minosítését illetoen. A felperes fell~bbezésében nem hivatkozott
olyan indokra, amely az elsofokú bíróság ítéletének jogszeruségét megkérdojelezné,
nem jelölt meg olyan tényt vagy körülményt, amely a fellebbezés kedvezo elbírálását
eredményezhette volna. Az elsofokú bíróság mindenrF kiterjedo, alapos, kelloen
részletes jogi érveivel a Fovárosi Ítélotábla maradéktalanul egyetért, ezért azt nem
ismétli meg. A fellebbezésben foglaltakra utalással a másodfokú bíróság a
következó1cremutat rá.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi Jx. törvény (a továbbiakban:
Alkotmány) 6L§-ának (1) és (2) bekezdései értelmében a Magyar Köztársaságban

mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, a ~agyar Köztársaság elismeri
és védi a sajtó szabadságát. Az Alkotmány 67.§-ának (1) bekezdése szerint a Magyar
Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom
részéról arra a védelemre és gondoskodásra, amely a fllegfelelo testi, szellemi és
erkölcsi fejlodéshez szükséges. Ugyanezen szakasz (3) 1j>ekezdésekimondja, hogya
családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kapcsolatos állami feladatokat külön
rendelkezések tartalmazzák.

A kiemeIt jogszabályi rendelkezések alapján látható, hoJ a kiskorúak megfelelo testi,
szellemi és erkölcsi fejlodéséhez szükséges védelem és gondoskodás ugyanolyan
alkotmányos alapjog, mint a mindenkit megilleto szaba

I
véleménynyilvánítás és a

sajtó szabadságához való jog. Az Alkotmány nem rendel ezik arról, hogy a felsorolt
alapjogok bármiféle rangsort alkotnának. Azt pedig külön' sen nem mondja ki, hogy az

elso generációs szabadságjogok elsóobséget élveznénekJmás alkotmányos jogokkal
szemben. Az alapjogok egyenrangúak, az érintettek e j~gaikkal általában csak úgy
élhetnek, hogy azzal ne akadályozzák mások alapjogának érvényesülését. Elofordul,
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hogy két vagy több alapjog egyszerre, egyidejúleg nem tup érvényesülni. Ilyenkor az
egyik jog megvalósulásához szükséges lehet egy másik alapjog korlátozása. Amint
arra az Alkotmánybíróság több határozatában is rámutatott, az alapjog csak a
"szükségesség-arányosság" tesz alapján korlátozható. Al felperes által hivatkozott
alkotmányossági határozatok nem generálisan mondt,* ki az elso generációs
szabadságjogok elsodlegességét, hanem a konkrét ügyekben a "szükségesség-

arányosság" tesz alapján arra a következtetésre jutott, ho4y az adott esetben az elso
generációs szabadságjognak kell érvényesülnie. Szó ninc$ tehát arról, hogy az elso
generációs szabadságjogokhoz tartozó alapjogok feltétlenül, korlátozás nélkül, minden
esetben elsóobséget élveznének a többi alapjoggal szembenI

A szabad véleménynyilvánításhoz való jog - mint az alapveto jogok túlnyomó része-
nem korlátlan, hanem korlátozható, sot meghatározott ~örben korlátozandó is. A
korlátokról elsodlegesen a hazánkra is kötelezo érvényli nemzetközi szerzodések
nyújtanak támpontot. A Polgári és Politikai Jogok Egyezs~gokmánya, de az.Európai
Egyezmény is kifejezetten lehetové teszi e jog korlátozását. I

Az Alkotmány 67.§-ának (3) bekezdése az ifjúság védelmével kapcsolatos állami
feladatokat külön törvényre bízza. Az egyik ilyen külö~ törvény az Rttv., amely
részletesen rendelkezik a kiskorúak védelméról. A törvényi szabályozás célja, hogya

kiskorúakat a lehetoségekhez képest megvédjen minden olytn, a különbözo médiumok
felól érkezo negatív hatástói, amely alkalmas arra, hogy testi, szellemi vagy erkölcsi
fejlodésüket károsan befolyásolja.

I
A fentiek alapján megállapítható, hogy sem az Alkotmányból, sem pedig a hazánkra is
kötelezo érvényu nemzetközi szerzodésekból, de a felperes által hivatkozott
alkotmánybírósági határozatokból sem következik, hogy a véleménynyilvánítás
szabadsága és a sajtószabadság, mint elso generációs alapjogok korlátozhatatlanok
lennének, és feltétlen elsóobséget élveznének a többi alapjo&galszemben. Ugyanakkor
tény az, hogy a kiskorúak megfelelo testi, szellemi és erkqlcsi fejlodéséhez való jog
szintén alkotmányos alapjog, amelynek érvényesülését bi~tosító szabályokról külön
törvényben kell rendelkezni. Ilyen külön törvényi rendelkezések az Rttv. 5/A.§-5/F.§-
aiban foglalt szabályok. Mindezekból következik, hogy jeleh esetben az alkotmányos
alapjogok kollíziójáról nincsen szó, a felperes által hivatkozott elso generációs

szabadságjogok - figyelemmel a "szükségesség-arányosság'~tesztre is - a gyermekek
jogaival szemben elsóobséget nem élveznek.

A másodfokú bíróság a fentieket kizárólag a felperes fepebbezésében foglaltakra
tekintettel tartotta szükségesnek rögzíteni, mindennek a jelen jogvita elbírálása
szempontjából relevanciája nincs.

A közigazgatási perben a bíróság azt vizsgálja, hogya felülVilzsgálnikért közigazgatási
határozat sérti-e a felperes keresetében megjelölt jogszabályi rendelkezéseket. A
bírósági felülvizsgálat" tehát jogszeruségi felülvizsgálatot j'elent; a' bíróság az ítéletét
más tényre, körülményre, egyéb szempontra nem alapozhatja. A felperes által
felülvizsgálni kért közigazgatási határozatban az alperes at Rttv. 5/B.§-ának (3) és
5/C.§-ának (2) bekezdéseiben foglaltak megsértését állhpította meg, és ezzel
kapcsolatban érvényesítette a musorszolgáltatási szerzodésben megállapított kötbért.
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Ezért annak van jelentosége, hogy a felperes és az alperes musorszolgáltatási
szerzodést kötöttek, ennek 4.1.7. pontjában a,felperes arra vállalt kötelezettséget, hogy
az Rttv. kiskorúak védelmére vonatkozó szabályai szerint kategorizálja a
musorszámokat és azokat a kategóriáknak megfelelo musoridoben teszi közzé. A
felperesnek tehát bármiféle elsóobségi alapjoga lett is volna, arról maga önként
lemondott, és vállalta az Rttv. szabályainak, köztük az 5/B.§ (3) bekezdésének és az
51C.§ (2) bekezdésének megtartását is. A felpereS a fellebbezésében sem a
musorszolgáltatási szerzodés létét, sem annak - a határozatban megjelölt - tartaimát
nem vitatta. Azt sem cáfolta, hogya jogsértések miatt a határozat szerinti kötbér
szankció érvényesítheto. A közigazgatási perben a felpetesnek a sikeres perléshez azt
kell bizonyítania, hogy a felülvizsgálni kért határozat jogszabálysérto. Ennek
alátámasztására azonban a felperes által hivatkozott - teljes mértékben alaptalan -
alkotmányossági aggály nem volt megfelelo.

A közigazgatási perben a bíróság elsosorban azt vizsgálja, hogy a határozat érdemben
megfelel-e a jogszabályoknak. Amint arra a Legfel~óob Bíróság Közigazgatási
Kollégiuma a KK. 31. számú állásfoglalásában (a továbbiakban: KK. 31. számú
állásfoglalás) rámutatott, eljárási jogszabálysértés miatt csak akkor van helye a
határozat hatályon kívül helyezésének, vagy megváltoztatásának, ha az eljárási
jogszabálysértés jelentos, a döntés érdemére is kihat és a bírósági eljárásban sem
orvosolható. A Pp. 324.§-ának (1) bekezdése alapján, a közigazgatási perben is
érvényesül a Pp. 164.§-ának (1) bekezdésében foglalt általános perrendi szabály,
miszerint a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak kell bizonyítania,
akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. A felperesnek kell
tehát igazolnia, hogy az alperes határozata jogszabálysérto. Ezt erosíti a Pp. 336IA.§-
ának (2) bekezdése, amely kimondja, hogyha a közigazgatási szerva tényállás-
megállapítási kötelezettségének nem tett eleget, a közigazgatási szerv köteles a
határozata alapjául szolgáló tényállás valóságának bizonyítására, ha azt a felperes
vitatja. A bizonyítási teher csak akkor fordul meg a perben, ha a felperes azt
bizonyítja, hogy a közigazgatási szerv nem vagy nem megfeleloen tárta fel az ügyben
irányadó tényállást.

A másodfokú bíróság megítélése szerint az alperesi határozat tényállásának valóságát a
felperes részéról kereseti támadás nem érte. A felperes ugyanis nem vitatta, hogya
Rémvadászok - A vad CÍmumusorszámot 2008. decembeli 28-án 13:28 órai kezdettel
sugározta, és azt sem cáfolta, hogyamusorszámot a II, kategóriába sorolta. Nem
hivatkozott arra sem, hogy az alperes határozatában részletesen felsorolt elemek,
jelenetek a filmben nem voltak láthatók, illetve hallhatók. A felperes tehát nem jelölt
meg egyetlen olyan tényállási elemet sem, amelyet az alperes tévesen állapított volna
meg, vagy helytelen ténybeli következtetésen alapulna, de hiányosságra sem utalt. A
megállapított tényállás valóságát tehát a felperes nem vitatta, az e körben tett állításait
- a Pp. 164.§-ában foglalt kötelezettsége ellenére - nem bizonyította. Ennél fogva a
Pp. 336/A.§-ának (2) bekezdésében írt rendelkezések alkalmazása szóba sem
kerülhetett. A tényállás felderítésévei kapcsolatos felperesi érvelés ténylegesen az
alperes mérlegelését támadta, a bizonyítékok, vagyis a filmbeli egyes jelenetek,
különbözo hatások stb. újraértékelését és a saját álláspontjának elfogadtatását célozta.
Ez azonban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel nem lehet alapja a
bizonyítási teher megfordításának.
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A kifejtettek alapján a Fovárosi Ítélotábla megállapította, hogy az elsofokú bíróság
helyesen tartotta irrelevánsnak a jogvita elbírálása szempontjából a
véleménynyilvánítás- és a sajtószabadság körében tettJ felperesi hivatkozást, és
jogszeruen járt el akkor is, amikor a Pp. 336/A.§-ában foglaltakat nem alkalmazta. A
felperes fellebbezési kéreime így egyik pontban sem foghatott helyt. Mindezek alapján
a Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság érdemben helytálló ítéletét - helyes
indokainál fogva - a Pp. 254.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján
helybenhagyta.

A sikertelenül fellebbezo felperes a Pp. 78.§-ának (1) bekezdése alapján köteles az
alperes másodfokú eljárásban felmerüIt perköltségét megfizetni, míg a fellebbezési
illeték viselésére a bírósági eljárásban alkalmazandó !cöltségmentességró1 szóló
6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján köteles.

Budapest, 2010. évi május hó 19. napján

Borsainé dr. Tóth Erzsébet sk. tanácslnök dr. Vitál-Eigner Beáta sk. eloadó bíró
dr. Bacsa Andrea sk. bíró h;;\1ÉL6)~-",
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