
. - 1-- \J L J-.;.

~
FO-~ G\\JtAA-~~' -

,1 ';"'''í~G\KO~
\ I KÖZ-\G~.~~
\~ S""Íl.M "..

~:ÖUfdSTHOM.lJ' , ,-~,."' 00
i' ..- "DO. IRATON...,.,..""- IE .mal\e(\IF~
'\Z!: ' .,.-,\ ."seO
~ :. '. I Gv~;ildiJ()e I szem" ~ -", "

ORTT
' Tr'.Fid"Ua- i po.po J ' c ' ',,:'\<.e.

, ' U .AJ \ 1G'\U -üÓ- u ..:.'~::- I
1088BudapestReviczkyu. 5. \ Erl<ezett: ' ' .,\ tv: 'o 0,0"""""''''''''''''

érkezett:",..., ,.,.' , ,. ., I \
"

F~

,

-L

",

O~~'i
"

:~' ".'''' ",o,'.',','.'.'.'o'".o.'.'

"

o.'.KOZTÚK ".."
"

,

, \
, '~ELlH.U::T lJ ? 1(~-rJ I

2010JúL O5. ':)(~F\~~~~~f'~~~~~o~'
,,', - kHfl~ f.

R \ril"\~".':~?~:-""""''''
Iktatószám:.,..~~ . ..O. "

Mellékletek:.. .."... I

Elóiratikt. száma:,,,,,,,,,,,''''1\'MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Ügyint6Z();...~{"'()~'~~!~'~-; I

(-f - 1-~ ~/t<Jj
Fovárosi Ítélotábla
4.Kf.27.059/2010/4. szám

A Fovárosi Ítélotábla a Dr. Filser-Bene Gyöngyvér ügyvéd (1094 Budapest, Balázs
Béla u. 15-21. AIl-2.) által képviselt MTM-SBS Televí1JióZrt. (1145 Budapest, Róna
u. 174.) felperesnek, a Dr. Vörös Orsolya jogtanácsos által képviselt Országos Rádió
és Televízió Testület (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) alberes ellen musorszolgáltatási
ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata ir~t indult perében a Fovárosi
Bíróság 2009. évi november hó 3. napján kelt 20.K.32.731/2008/21. számú ítélete
ellen a felperes által 22. sorszám alatt eloterjesztett fellebbezés folytán az alulírott
napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következo

ítéletet:

A Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét helybenh'agyja,I
I '

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg, az alperesnek 20000 (azaz
húszezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az álla1)lnak- az adóhatóság külön
felhívására - 24 000 (azaz huszonnégyezer) forint fellebbe~ési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye. I

Indokolás

Az alperes a 756/2008. (IV.29.) számú határozatávcfJ.megállapította, hogya
musorszolgáltató felperes 2007. december 10. napjától 2Q07. december 14. napjáig,
2007. december 17. napjától 2007. december 21. napJáig, !Valamint2008. február 11.
napján sugárzott "Bostoni halottkémek" cÍmu filmsorozat epizódjainak nem megfelelo
korhatár kategóriába történt besorolásával megsértette a rádiózásról és televíziózásról
szóló 1996. évi 1. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 5/B.~ (3) bekezdés, 5/C.§ (2)
bekezdésében foglaltakat, ezért a felperest 5.174.727 fo.rint kötbér megfizetésére
kötelezte.
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~ határozat ellen a felperes keresetét az elsofokú bíróság elutasította. Megállapította,
hogy az alperes határozata jogszabályt nem sértett, az Rttv. 41.§ (1) bekezdés b)
pontjában kapott. felhatalmazás alapján, folyamatos Ihatósági ellenorzés keretében
folytatta le eljárását, a Ket. 29.§ (4) bekezdés c) 'pontja alapján mellozhette a
közigazgatási hatósági eljárás megindításáról szóló ért~sítést, egyébként is a felperes.
tudott az eljárásról. A musorszám kategorizálásáva} kapcsolatosan nem tartotta
szükségesnek a szakérto kirendelését. A hatóságnak ,azt kellett mérlegelnie, hogy
megjelenik-e a musorszámban az eroszak, szexualitás, v.agyegyéb deviáns magatartás,
mely a 16 év alatti korosztály fejlodésének kedvezotlen befolyásolására alkalmas
lehet. E vonatkozásban egyetértve az alperesi határozatban kifejtettekkel, a közzétett
jeleneteket alkalmasnak látta a 16 éven aluli fiatalok fejlodésének kedvezotlen
befolyásolására. A zenei aláfestésseI és a képi összhatá~sal olyan képsorok tuntek fel,
amelyek sokkoló hatásúak voltak, a film II. kategóriába nem sorolható, a felperes
megsértette az Rttv. 5/B.§ (3) bekezdésében foglalt~at, alkalmas volt a 16 éven
aluliak fizikai, szellemi és erkölcsi fejlodésének ke<jlvezotlenbefolyásolására. A
musorszámot ITI.kategóriába kellett volna sorolni.

Az elsofokú bíróság ítélete elleni fellebbezésében a felperes az ítélet megváltoztatását
és az alperes határozatának hatályon kívül helyezését kerte. Ismételten eloadta, hogy
az alperes eljárási szabályt sértett azáltal, hogy a közigaZgatási eljárás megindításáról
ot megfelelo módon nem értesítette. Az elsofokú bírós~ rögzítette, hogy az alperes
elismerte, hogy adminisztrációs hibából kifolyólag a .2007. december 17. napján
megvalósított törvénysértés részletes leírása a határozat ~ndokolásában nem szerepel.
A bíróság érdemben ezzel nem foglalkozott, ugyanakk;or elfogadta azt az alperesi
érvelést, mely szerint a különbözo idopontokban megvalósított több törvénysértés
megállapítása során fix összegu szankciók kerülnek ki~zabásra.Az alperes nem a
törvénysértések számát, hanem annak összegszeruségét szabja úgy ki, mint ha a
határozat csak egy törvénysértést tartalmazna. Ezzel az ~rveléssel szemben felperesi
álláspont az, hogy az alperes mérlegelési jogkörében eljár{raa hatósági eljárás tárgyává
tette musorszámokra való tekintettel a felsorolt állitólagqs jogsértések függvényében
állapította meg a kötbér mértékét. A határozat nem tartfllmazott indokolást a 2007.
december 17. napján sugárzott "Bostoni halottké~ek" CÍmu musorszámmal
kapcsolatban, ezért a felperes álláspontja szerint ezen musorszám tekintetében nem
került megállapításra az ORTI határozatban a jogsértés. 'A kötbér szankció azonban
ennek a inusorszámnak a figyelembe vételévei került kis~abásra, mind az Rttv. 5/B.
(3), mind pedig az Rttv. 5/C.§ (2) bekezdése tekirltetében. Ezek az eljárási
szabálysértések olyan súlyúak, amelyek megalapozzák azlalperesi határozat hatályon
kívül helyezését. Az elsofokú bíróság minden tekintetben dsztotta az alperes érdemben
hozott határozatát,' holott a felperes a keresetében arra :próbált rámutatni, hogya
határozat nem egzakt, nem ad egyértelmu és világo~ indokokat arra, hogya
musorszám miért inkább a lIT.és nem a IT.kategóriába tartozó. A határozat indokolása
csak felsorolja, hogy "az elemezett epizódokban az ábrázolás hektikusan jelent meg, a
filmsorozatban sokkoló módon, dramaturgiailag nem mintlig indokolt helyzetekben,
jelenetekben látszólag önkényes módon 'kellett szembesülni a nézó1rnek egy-egy

felnyitott holttesttel, a képi ábrázolási mód mellett a feldol~ozott témák is aggályokat
vetnek fel", stb., csak éppen a miértre nem válaszol. .Az ábrázolás túlzottsága,
részletessége, megrázó volta, a helyszín ilyen vagy olyan vplta, illetve e körülmények
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leírása nem teremt logikai kapcsolatot a kedvezot1eh befolyásra való alkalmasság
között. A határozatnak és az ítéletnek arra kellett -Volnakiterjedni, hogy ezek a
körülmények miért alkalmasak arra, hogy hátrányoSflIl befolyásolják a kiskorúak
törvényben meghatározott fejlodési formáit. A felperes álláspontja szerint nem
megfelelo az az állítás, hogy a bemutatott jelenetek bármilyen módon kapcsolatba
hozhatók a korosztály tagjainak reális életkömye+tével. Kétségtelen, hogya
médiatapasztalatokkal nem rendelkezo kiskorúak sz~ára a felhívásban felsorolt
jelenetek lehetnek félelemkeltoek, azonban az ilyeh típusú jeleneteket tévesen
kategorizálta az elso fokon eljárt bíróság, hiszen az il~n eroszakot csak közvetetten
ábrázoló, de kétségtelenül félelemkelto jelenet az Rtt~r 5/B.§ (2) bekezdése szerint
minosül, azaz a n. kategória tényállási eleme. Ennél fl kategóriánál a törvényhozó
semmiféle további hatás, eredmény valószínuségét nem kívánja meg. Önmagában elég
a n. kategóriába soroláshoz a félelemkeltés, a vagy a n}eg nem értés, vagy félreértés
ténye, függetlenül attól, hogy annak további hátrán~os következményei esetleg-
bizonyíthatóan nincsenek. Az ítéletben felsorakozt~tott érvek semmivel sem
megalapozottabbak sem logikai szempontból, sem pedig tudományosan, mint azok
melyeket a felperes az alapeljárásban az alperes me~keresésére eloadott, melyre
felperes a jelen fellebbezés keretei között csak hivatkoztVkíván. A határozatban és az
ítéletben a fenti kérdést kellett volna bizonyítania az alp~resnek, nevezetesen, hogya
felperes állításaival szemben miért, milyen objektív ismérvek alapján jelentheto ki,
hogy a musorszám alkalmas a 12-16 év közöttiek erklö1csi,szellemi, vagy fizikai
fejlodésének hátrányos befolyásolására. Itt különös tekinfuttel kell lenni a Pp. 336/A.§
(2) bekezdésére történt felperesi kereseti hivatkoz~sra, ugyanis a tényállás
valódiságának megkérdojelezése - a bizeQyításra vonabkozó általános szabályoktói
eltéroen - aIperesre rója a hafáfozati tényállás bizonyításának kötelezettségét. A
musorszámra vonatkozó musor elozetese tekintetében ~edig a felperes álláspontja
szerint nem sértett jogszabályt, ugyanis megfelelo mód<j)nkategorizálta és tette azt
közzé, erre pedig indokolatlan a szankció alkalmazása, ugyanis egyazon magatartást
kétszer szankcionál az alperes. Az alperes eljárása jogszab'ályt sért, hiszen az Rttv.-bol
az következik, hogy az Rttv. 5/A.§ (2) bekezdése alapján!csak abban az esetben van
helye e törvényhelyre hivatkozással szankciót alkalm~ni, ha a soron következo
szakaszokba rögzített eloírások megsértése egyébként nem Itörténtmeg.

I

Az alperes a fellebbezési ellenkérelmében az elslJfokú bíróság ítéletének
helybenhagyását kérte. Az eljárási szabálysértések von~tkozásában egyetértett az
elsofokú bíróság ítéletében kifejtett állásponttal, míg ~ anyagi jogszabálysértés
kapcsán a határozatában kifejtett indokolást és az elsofbkú bíróság indokolásával
egyetértve fenntartotta az álláspontját. Azzal kapcsolatos'an, hogy a felperes azzal
védekezett, hogy amennyiben nem megfeleloen ken\I egy adott musorszám
besorolásra, úgy ennek egyenes következménye, hogy a mu~orszolgáltató az elozetését
is nem a megfelelo idopontban teszi közzé, és ez által kétszeres büntetést értékel, az
alperes nem értett egyet. Álláspontja szerint ez nem jelent kétszeres szankcionálást,
hiszen két jogsértés valósul meg. A felek között létrejött m~sorszolgáltatási szerzodés
külön rendeli büntetni ezen szakasz megsértését, így az Rttvl 5/A.§ (2) bekezdésének a
megsértését is. A szerzodést a felperesi musorszolgáltató eJfogadta, e vonatkozásban
hivatkozott a Fovárosi Ítélotábla 3.Kf.27.511/2006/7. számú ítéletével helybenhagyott
Fovárosi Bíróság 24.K.34.139/2004/l0. számú ítéletére, am~ly kimondja, hogy sem a
musorszolgáltatási szerzodés, sem a törvény nem zárja ki az ~nálló szankcionálást.
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A felperes fellebbezése nem alapos.

Az elsofokú bíróság valamennyi rendelkezésére álló bizdnyítékot értékelte, a Pp. 221.§
(1) bekezdésében meghatározott teljes köru indokolási 'kötelezettségének eleget tett,
helytállóan állapította meg, hogy az alperes határoz~ta jogszabályt nem sértett,
indokolásával a másodfokú bíróság egyetértett, azt megisjnételni nem kívánja.

,
A fellebbezésben eloadottak a felperesre nézveI kedvezobb döntést nem
eredményezhettek. Az elsofokú bíróság helytállóan állapította meg a folyamatos
ellenorzést az alperes részéról, erre utal a huzamos ido1szakellenorzése, amelyról a
felperes tudomást szerzett, lehetosége volt az ellen6rzés érdemi megállapítását
keresetébentámadni,mint ahogyanaztmegis tette. I

I

Az alperes határozata tartalmazza az ellenorzött idoszakqt és a vizsgált musorszámot.
A 2007. december 17. napján közvetített filmsorozat ~ ellenorzött idoszak része,
epizódjai nem különböznek a más napokon közreadott és a határozatban részletezett
epizódoktól, ezért a részletes leírás elmaradása nem ~elenti a tényállás hiányos
feltárását,a szankciókiszabására nem hatottki. I

1

A felperes nem vitatta a határozati tényállást, a musorsz~ besorolásával kapcsolatban
eltéro álláspontra helyezkedett, melynek feloldására a bí~óságnak szakérto bevonása
nélkül lehetosége volt. A musorszám kifogásolt jelenetyi alapján kellett vizsgálni,
hogy a felperes sértette- e jogszabályt a musorszám besoro~ásávalés közreadásával.

I

A Fovárosi Ítélotábla mindenekelott kiemeli a média fontos szerepét az egészséges
társadalom formálásában, ezért a jogalkotó a kiskorúak védelme érdekében iktatta be
azokat a rendelkezéseket, amelyek betartását az alperes ellehorizni köteles.

I

Az Rttv. 5/B. §-ának (3) bekezdése szerint, azt a muso~számot, amely alkalmas a
tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi lfejlodésének kedvezotlen
befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetett módpn utal eroszakra, illetve
sexualitásra, vagy témájának meghatározó eleme az erqszakos módon megoldott
konfliktus, a Ill. kategóriába kell sorolni. Az ilyen musorszám minosítése: tizenhat
éven aluliak számára nem ajánlott. Az 5/C.§-ának (2)' bekezdése szerint a ID.
kategóriába sorolt musorszám megfelelo jelzéssel ellátva 121.00 és 5.00 óra között
teheto közzé, és az 51A.§-ának (2) bekezdése tiltja a musorelozetés közzétételét olyan
idoszakban, amikor az általa bemutatott, ismertetett I musorszám nem lenne

közzéteheto. :

,
A musorszámok kategorizálásáról az alperes 1494/2p02. (X.17.) határozata
rendelkezik, meghatározva az 5/B. § szerinti minosítésnél irányadó szempontokat. A
musorszámok minosítésénél a musorszolgáltatónak szem ~ott kell tartania, hogya
gyermek fejlodésében meghatározó jelentoséget tulajdonítanak a 12 és a 16 év közötti
életkornak, miután erre az idoszakra teheto a gyermek világképének és
értékrendszerének kialakulása. E határozat indokolá~a szerint az ifjúság

eszIJ1ényképeketkeres, amely számára követendo példa lehet~a televíziós hosök pedig
azonosulási igényt ébreszthetnek. Ebbol következoen aZt ilyen módon besorolt
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musorszámok nem csábíthatnak olyan hosökkel I való identifikációra, akiket
antiszociális, destruktív vagy eroszakos viselkedésforniák jellemeznek, valamint nem
sugallnak kettos értékrendet, amely a gyermekben identitászavart, morális
bizonytalanságot kelthet. I

I

A fenti kontextusban a másodfokú bíróság nem értett egyet a felperes fellebbezésében
kifejtett érveivel a musorszám megfelelo kategóriába' sorolásának alátámasztására,
nem vitatva, hogy a hasonló musorszámnak helye lehet :az elektronikus médiumukban
de csak a megfelelo idoben való közreadásával. I

I

Az alperes a musorszám egészére folytatta le ellenorzés~t, tényállási elemként mutatta
be azokat a szegmenseket, amelyek a musorszám magasé:lbbkategóriába való sorolását
indokolják, melyek a besorolás minosítése tekintetébep, megalapozzák az alperesi
álláspontot, melyet az elsofokú bíróság részletesen kifejtv,ehelytállóan elfogadott.

J

A másodfokú bíróság álláspontja teljes mértékben me~egyezik az érintett epizódok
kapcsán kifejtett alperesi állásponttal, az elhunyt áldQzatok meggyilkolására való
közvetett utalás történt az által, hogy az eroszak következményét nyíltan, intenzív
módon mutatta be, mely az eroszakos konfliktus megoldását magában hordozta,
elsosorban a kiskorúak erkölcsi fejlodését negativ irányba befolyásolva, az pedig
meghaladta a IT. kategória kereteit. E vonatkozásban erthetetlen a fellebbezésben
kifejtett felperesi álláspont, hiszen az eroszakos módon ~egoldott konfliktus erkölcsi
és jogi normákba ütközik, az erQ~k áldozatainak borzalmas képi bemutatása a

-fiata!k°r1J.akbanpszichikai szorongást vagy,.de~~truktivma&atartástválthat ki.
J

Az alperes határozata a szükséges mértékben tartalmaz indokolást úgy a jogkérdésben,
mint a kiszabott szankció vonatkozásában, így 4z anyagi és eljárásjogi
jogszabályoknak megfelelt, annak megváltoztatása vagy ~atályon kívül helyezése a
Pp.339.§-a szerint nem volt indokolt. I

J

~ I

Mindezekre tekintettel a Fovárosi Itélotábla az elsofokú bíróság ítéletét a Pp.253.§-
ának (2) bekezdése alapján helybenhagyta. I

I

Az alperesnek a másodfokú eljárásban felmerült költségéneJ<:megfizetésére a Fovárosi
Ítélotábla a felperest a Pp.78.§-ának (1) bekezdése ~lapján kötelezte, míg a
fellebbezési illetéket a felperes a 6/1986. (VI.26.) nv.t. rendelet 13.§-ának (2)
bekezdése alapján köteles viselni.

Budapest, 2010. évi május hó 20. napján

Dr..Rothermel Erik~ s.k. a tanács elnöke, Dr. Losonczy Er~sébet s.k. eloadó bíró,
Huszárné dr. Oláh Eva s.k. bíró

J
I
J


