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HATÁROZATA 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 
személyes adat által képviselt Echo Hungária Televízió Zrt.-vel (1145 Budapest, Törökőr 
u. 78., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában 
megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az Echo TV állandó megnevezésű csatornáján 
2012. március 21-én 20 óra 29 perctől, valamint március 24-én 05 óra 11 perctől és 08 
óra 30 perctől sugárzott „Bírósági történetek” című műsorszám közzétételével – összesen 
három alkalommal – megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és 
közzétételére vonatkozó törvényi előírásokat, ezért a Médiaszolgáltatót 
 

300 000 Ft, azaz háromszázezer forint bírsággal sújtja. 
 
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az Echo TV állandó 
megnevezésű csatornáján 2012. március 19-én, 20-án, 21-én a „Bírósági történetek” 
című műsorszám előzeteseinek sugárzásával – összesen tíz alkalommal – megsértette a 
műsorelőzetesek közzétételére vonatkozó törvényi előírást, ezért a Médiaszolgáltatót    
 

100 000 Ft, azaz egyszázezer forint bírsággal sújtja. 
 
A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni 
a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú 
számlájára. A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató 
késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes 
teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét 
közigazgatási úton érvényesíti. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat 
közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz 
három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e 
határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott 
határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 
tárgyalás tartása nélkül 30 napon belül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. 
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I n d o k o l á s 
 

 
A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés 
keretében hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Echo TV elnevezésű 
csatorna 2012. márciusi műsorfolyamát. A hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. 9. § 
(5) bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése az Echo TV 
csatornán 2012. március 21-én 20 óra 29 perctől és március 24-én 05 óra 11 perctől, illetve 
08 óra 30 perctől (a március 21-ei adás ismétlései) közzétett „Bírósági történetek” című 
műsorszámmal összefüggésben. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Médiatanács az 
Mttv. 182. § ba) pontjában foglalt hatáskörében hivatalból 2012. június 27-én hatósági 
eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1182/2012. (VI. 27.) számú, 
MN/14630-6/2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a 
Ket. 29. § (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a 
hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás 
során a Ket. 51. § (1) bekezdése értelmében nyilatkozattételi, és a 68. § (1) bekezdése 
alapján iratbetekintési jog illeti meg. 
 
A Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról értesítő végzést a visszaérkezett tértivevény 
tanúsága szerint 2012. július 10-én vette át, megfelelően igazolt jogi képviselője útján 
benyújtott nyilatkozata 2012. július 26-án, faxon érkezett.  
 
A Médiaszolgáltató vitatta a jogsértést. Előadta, hogy a műsorszám alapvetően nem bűnügyi 
magazin, hanem jogi elemző műsor, melynek rendszeresen meghívott vendégei a jogász 
szakma legelismertebb képviselői, bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók, tudományos 
szakemberek. A műsorszám célja ennek megfelelően nem bűnügyek bulvár jellegű 
bemutatása, hanem jogkérdések igényes, szakmai szemmel történő megvilágítása. A 
Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy a sérelmezett műsorszámban szereplő tudósítások 
mindegyike megfelelt a Legfelsőbb Bíróság PK12 és PK14. sz. Kollégiumi állásfoglalásának, 
mely szerint a sajtószervnek joga van a büntetőügyekről a tárgyilagosság keretein belül 
beszámolni. A Médiaszolgáltató végül rámutatott arra, hogy az elemzésnek ki kell terjednie a 
műsor egészére és a műsorszám műfaji jellemzőire is, mert csak így ítélhető meg, hogy a 
sérelmezett 15-20 másodperces adásrészek megvalósítottak-e olyan súlyú jogsértést, amely 
jogkövetkezmény alkalmazását indokolja.      
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a vizsgálati jelentés, a 
műsorszám megtekintése és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi 
tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte. 
 
A „Bírósági történetek” – az elemzett adás tartalma alapján – a Médiaszolgáltató bűnügyi 
jellegű magazinműsora. A vizsgált adás megtörtént bűneseteket dolgozott fel meghívott 
szakértők segítségével. A műsorszám mottója: „Igaz történetek a tárgyalóteremből. Bírói 
döntések, jogesetek, tények. Az igazságot keressük, nem a szenzációt.” A Médiaszolgáltató 
a műsorszám elején „képes ajánlóban” foglalta össze a magazinműsor legizgalmasabb 
riportjait. A műsorszám kizárólag bűnügyi témájú riportokat mutatott be. Néhány esetben 
megrendezett, statisztákkal eljátszatott filmek illusztrálták a bűneseteket, majd a feltételezett 
elkövetők, illetve az elítéltek ügyvédjei nyilatkoztak a büntetőügyek publikus részleteiről.  
 
A műsorszámot a Médiaszolgáltató először 2012. március 21-én, a fentebb jelzett 
időpontban vetítette, majd március 24-én két időpontban is megismételte. 
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Az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerint: „Azt a műsorszámot, amely alkalmas a tizenhat éven 
aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen 
azáltal, hogy erőszakra, illetve szexualitásra utal, vagy témájának meghatározó eleme az 
erőszakos módon megoldott konfliktus, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám 
minősítése: tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott”. 
 
Az Mttv. 10. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a különböző korhatár-kategóriákba 
sorolt műsorszámok meghatározott műsorsávokban tehetők közzé. A 10. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján „a IV. kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva, 21 óra és 05 
óra között tehető közzé”.  
 
Az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontja értelmében adott műsorszám előzetese is csak a 
műsorszám kategóriájának megfelelő műsorsávban tehető közzé.   
 

1. Az Mttv. 9. § (5) bekezdés megsértése
 

   

A Médiaszolgáltató az Mttv. 9. § (2) bekezdése szerinti I. korhatár-kategóriába sorolta a 
programot, azaz korhatárra tekintet nélkül megtekinthetőnek minősítette. A műsorszám az 
alábbi tartalmak miatt magasabb, IV. korhatári kategóriába sorolandó. 
 
A műsorszám a következő, bűnügyi témájú összeállításokat tartalmazta: 

• Budapesten egy faházban több mint ezer tő marihuánát talált a rendőrség. A 
termesztők ellen kábítószerrel való visszaélés miatt indult nyomozás. 

• Judit, akit férje éveken át terrorizált és bántalmazott, dulakodás közben késsel 
leszúrta férjét. 

• Pedofil tanárt ítéltek el szemérem elleni erőszak és tiltott pornográf felvételekkel való 
visszaélés miatt. Az eljárás kiskorú diákjainak panaszára indult. 

• Koporsórablók. 
• Egy orvlövész esete, aki az őt leleplező erdészek egyikét megölte, a másikat 

súlyosan megsebesítette. 
• Fegyveres rablás és késelés egy élelmiszerboltban. 
• Bűnügyi krónika – fantomképek, hirdetések. 

 
A műsorszám első szegmense arról számolt be, hogy Budapesten marihuána-termesztésre 
használt faházat találtak, és a termesztők ellen kábítószerrel való visszaélés miatt 
nyomoznak. A műsorvezető és a narrátor kifejezetten humoros hangnemben beszélt az 
elkövetőkről, illetve arról, hogy mi buktatta le őket. A bevezetőnek és a riportnak is központi 
eleme volt a „fű szaga”. A riport teljes időtartama alatt Bob Marley „Easy Skanking” című 
slágere szólt, az ügyvéddel való beszélgetést pedig a műsorvezető kedélyesen így vezette 
be: „az Ön védence ezek szerint kiváló kertész”, majd mosolyogva tette hozzá: „ilyen 
gondosan ápolt ültetvényt nem mindennap találnak a rendőrök”. A műsorszám elismerően 
szólt a lefoglalt felszerelésről és a növények kiváló gondozásáról. A besorolási szempontok 
között a Médiatanács nagy jelentőséget tulajdonít az értékorientációnak, a nyílt vagy burkolt 
formában átadott morális üzeneteknek.  A jelenlegi esetben a Médiatanács megállapította, 
hogy bár a műsorrész nem mutatta be a droghasználatot, a rendkívül hangulatos és 
humoros, bulvárjellegű feldolgozás bagatellizálta a bűncselekményt, mely káros hatással 
lehetett a tizenhat éven aluliak kialakulóban lévő gondolkodására, személyiségfejlődésére.  
 
A következő riportban egy évtizedeken át bántalmazott nő élete, sorsa került feldolgozásra. 
Az összeállítás bemutatta, hogy a nő régóta boldogtalan házasságban élt, férje ivott, és 
részegen gyakran agresszíven viselkedett vele. Az egyik veszekedés alkalmával a nő 
önvédelemből leszúrta a rá támadó férfit. Az asszonyt erős felindulásból elkövetett 
emberölés miatt első fokon öt év szabadságvesztés büntetésre ítélték. A történet 
illusztrálásaként a műsorkészítők kisfilmben jelenítették meg a férfi alkoholizmusát, majd 
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részeg veszekedéseit, végül a gyilkosságig fajuló összetűzést. A képernyőn látható volt, 
ahogy egy pár veszekszik, felindultan lökdösődnek, majd az asszony késsel többször is 
lesújt a férfira, aki összeesik. A Médiaszolgáltató nem hívta fel a nézők figyelmét arra, hogy a 
képsorok csak illusztrációk. A riportban, valamint később a beszélgetésben is elhangzott, 
hogy a férfi a gyerekei jelenlétében kevésbé agresszív módon viselkedett, ezért az asszony 
gyakran hazahívta a gyermekeit, akik ilyen módon rendszeres résztvevői (nézői) voltak a 
konfliktusoknak. A bejátszás utáni beszélgetésben a meghívott szakértő a családon belüli 
erőszak nem ritka megnyilvánulásának titulálta a történteket, amivel kapcsolatban a 
műsorvezető is kiemelte, hogy már számos ilyen esetet dolgoztak fel. A nő ügyvédje 
részletesen elmesélte, hogy a férfi hetente többször, majdnem húsz éven keresztül 
bántalmazta a feleségét. A beszélgetés végén a fiúk sorsa került szóba, akik tizenhat évesen 
maradtak gyakorlatilag szülők nélkül. A Médiatanács a látottak alapján megállapította, hogy 
jelen szegmensben az erőszakos tartalmak nem csupán verbális módon, hanem vizuálisan, 
direkt, közvetlen formában is megjelentek. Az erőszakot tartalmazó jelenetek életszerű 
ábrázolásában a férfi és a nő veszekedése, fizikai küzdelme, valamint a haláleset játszott 
központi szerepet. A bűnügyi magazinok kapcsán is fontos cél a kiskorúak védelme 
szempontjából problémás témák – mint pl. a családon belüli erőszak – távolságtartó 
bemutatása. A Médiatanács megállapította, hogy a védendő korosztály számára káros 
lehetett az elemzett bemutatás azáltal, hogy a több módon (kisfilmben fikcióként és 
verbálisan részletezve) megjelenített élethelyzet a mindennapokhoz köthető, a valóságra 
vonatkoztathatósága magas volt, és egyáltalán nem tette lehetővé a távolságtartást. A 
kisfilm, ezzel ellenkezőleg, éppen a bevonódást segítette elő, az érzelmi reakciók ebből 
eredően intenzívebbek lehettek, és tartósabban fennmaradhattak a kiskorúakban.   
 
A következő szegmens témája: egy pedofil tanárt ítéltek el többrendbeli szemérem elleni 
erőszak bűntettéért. A narráció szerint „a nevelő több kiskorú diákját utasította arra, hogy 
különböző szexuális tartalmú cselekményt vigyen végbe a kedvéért.” A film pontosította a 
gyermekek molesztálásának leírását. Elhangzott, hogy a „férfi arra kérte az egyik-másik 
kisfiút, hogy hol a mellékhelyiségben, hol a zongorateremben, ahol egyedül lehetett velük, 
húzzák le a nadrágjukat, és engedjék, hogy simogathassa őket.” A tanár számítógépének 
lefoglalása után számos meztelen, kiskorú személyt súlyosan szeméremsértő nyíltsággal 
ábrázoló fényképet és videófelvételt találtak. Az eset bemutatását meztelen vagy hiányos 
ruházatú gyerekekről készült – elhomályosított – képek, majd egy osztálytermi jelenet 
illusztrálta. A tényállás ismertetését követően a műsorvezető felütésként kijelentette, hogy 
sok hasonló történet kapott mostanában szárnyra, bár a gyerekek akár ki is találhatnak ilyen 
eseteket. A férfi védőügyvédje egyetértett ezzel a véleménnyel, hiszen szemtanúkkal nem 
lehet igazolni a bűneseteket, és meggyőződése szerint az emberben ilyenkor felmerül a 
gyanúja annak, hogy nem gyermeki csínytevésről van-e szó. A műsorvezető válaszul 
megerősítette, hogy valóban történtek már ilyen esetek. A műsorvezető ezt követően felhívta 
a figyelmet, hogy ha nem találtak volna tiltott pornográf felvételeket a férfi számítógépén, 
akkor a védelem könnyebb helyzetben lett volna. Az ügyvéd erre azt válaszolta, hogy az 
ügyfele „kutatásokat, pszichológiai elemzéseket” végzett (ehhez volt szüksége a 
felvételekre), amit viszont a bíróság nem fogadott el védekezésként. Ezek után az ügyvéd 
arról számolt be, hogy a jövőben milyen tényezőkre próbálják felhívni a bíróság figyelmét, 
hogy mérséklődjön a vádlott első fokon kiszabott büntetése. A Médiatanács megállapította, 
hogy az elemzett műsorrészben nem csak a kiskorúakat ábrázoló illusztrációk bemutatása, 
de a kiskorú tanúk szavahihetőségének és a bíróság döntésének kétségbe vonása is olyan 
elem volt, mely káros hatással lehetett a tizenhat éven aluliak testi-lelki-szellemi fejlődésére.  
 
A műsorszám későbbi, reklámszünetet követő részében további riportok kerültek 
bemutatásra az osztrák milliárdos holttestét elrabló „furfangos honfitársainkról”, az egyik 
leleplezőjét brutálisan meggyilkoló (lelőtte, majd a torkát is elvágta), a másikat pedig 
súlyosan megsebesítő orvvadászról, valamint egy eladót késsel megsebesítő bolti tolvajról.  
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A Médiatanács megállapította, hogy az ismertetett műsorszám olyan módon valósította meg 
a IV. korhatár-kategória törvényi tényállásában szereplő „erőszakra utalást”, hogy az 
alkalmas lehetett a 16 éven aluliak fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására. 
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozata szerint a műsorszám nem csak büntetőügyekkel foglalkozó, 
jogi szempontú elemző műsor. A jelen eljárás tárgyát képező adással kapcsolatban azonban 
a Médiatanács megállapította, hogy az kizárólag bűnügyi témájú összeállításokat 
tartalmazott. A műsor karakterisztikájának vizsgálata során pedig megállapítást nyert, hogy 
az egyes témák (kábítószer-termesztés, emberöléssel végződő családon belüli erőszak, 
pedofília, fegyveres rablás) megjelenítése teljes mértékben eltért a hír- és elemző műsorokra 
jellemző, tájékoztató, bűnmegelőzési céllal közzétett riportoktól. A feldolgozás bulvárjellegű, 
az átélést és érzelmi bevonódást elősegítő elemeket alkalmazott, mint pl. a már említett 
kisfilmek, vagy a műsorvezető magatartása, aki a bűnesetek legapróbb részleteire is 
rákérdezett.  
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozatában rámutatott arra, hogy a műsorszám egészének 
vizsgálata szükséges a megalapozott döntéshozatalhoz. Ezzel kapcsolatban a Médiatanács 
hangsúlyozza, hogy a műsorszámot egészében vizsgálta, és a kiskorúakat ért lehetséges 
káros hatásokat összességében értékelte, amikor meghatározta a műsorszám műfaját, 
elvégezte az adás részletes tartalmi elemzését, melynek során szó szerint idézte a védendő 
korosztály szempontjából különösen kifogásolt tartalmakat, illetve meghatározta a 
sérelmezett témák feldolgozásbeli jellemzőit.        
 
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a műsorszám kategóriájának 
meghatározásakor nem releváns, hogy az abban szereplő tudósítások megfeleltek-e a 
Legfelsőbb Bíróság PK12. és PK14. sz. Kollégiumi állásfoglalásának. Jelen esetben – 
tekintettel arra, hogy témájából adódóan a műsorszámban halmozottan fordult elő erőszakra 
történő utalás verbálisan és képben egyaránt – azt kellett eldönteni, hogy ezáltal a 
műsorszám alkalmas volt-e arra, hogy károsan befolyásolja a 16 éven, avagy a 18 éven aluli 
kiskorúak személyiségfejlődését.  
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy az elemzett műsorszámot mind 
tartalma, mind feldolgozásbeli jellemzői alapján az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerint IV. 
korhatári kategóriába kellett volna sorolni, azaz a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 9. § 
(5) bekezdését. 
 

2. Az Mttv. 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése 
 
Az Mttv. 10. § (1) bekezdés c) pontja értelmében: „Lineáris médiaszolgáltatásban a IV. 
kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva, 21 óra és 05 óra között tehető 
közzé” 
 
Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató 2012. március 21-én és 24-én is az Mttv. által a IV. 
korhatár-kategóriába sorolt műsorszámok vonatkozásában előírt időpontnál korábban, 20 
óra 29 perces, 05 óra 11 perces, illetve 08 óra 30 peres kezdettel, korhatári jelzés nélkül 
sugározta a „Bírósági történetek” című műsorszámot, a Médiatanács megállapította az Mttv. 
10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértését is.   
 

3. Az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának megsértése 
 
Az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontja értelmében: „Lineáris médiaszolgáltatásban a 
műsorelőzetes nem tehető közzé olyan időszakban, amikor az általa bemutatott, ismertetett 
műsorszám nem lenne közzétehető, illetve olyan időszakban, amelyben a műsorelőzetes 
megfelelő kategóriába sorolása esetén közzétételének nem lenne helye”. 
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A Médiaszolgáltató a műsorszám előzeteseit 2012. március 19-én, 20-án és 21-én – 
összesen tíz alkalommal – 21 óra előtt tette közzé, mellyel megsértette az Mttv. 10. § (1) 
bekezdés f) pontját. 

 
A jogsértő műsorrész leírását, valamint a műsorszám kategóriájának nem megfelelő 
időpontban közzétett előzetesek listáját a jelen határozat melléklete részletesen tartalmazza, 
mely melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és 
részletezi a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos 
tényállási alapját. 
 
A Médiatanács által feltárt jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmény: 
 
Az Mttv. 9. § (5) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pont megsértése miatt 
alkalmazandó jogkövetkezmény megállapítása során a Médiatanács az alábbi mérlegelési 
szempontokat vette figyelembe. 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az 
esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú és ismételtsége nem állapítható meg.  
 
Az Mttv. 187. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: 
„Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős 
hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és 
jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül 
legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.” 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének, valamint a 
10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértését jelen határozat meghozataláig még nem 
állapította meg. 
 
A gyermekeknek és kiskorúaknak az Alaptörvényből és az Mttv.-ből levezethető kiemelt 
védelmére tekintettel a Médiatanács nem tekintette csekély súlyúnak az elkövetett 
jogsértéseket, ezért – bár a jogsértéseknek az Mttv. 187. § (4) bekezdés szerinti 
ismételtsége nem állapítható meg – a jogsértés súlya miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdésében 
foglalt jogkövetkezmény nem volt alkalmazható.  
 
A jogsértés miatti jogkövetkezmény alkalmazásának alapját az Mttv. 187. § (2) bekezdés és 
a (3) bekezdés bb) alpontja jelenti: 
 
„187. § (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt – a jogsértés jellegétől függően – 
a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a 
jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az 
érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel 
okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben 
értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. 
(3) A Médiatanács és a Hivatal – a (7) bekezdés figyelembevételével – a következő 
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: 
[…] 
b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: 
ba) JBE médiaszolgáItató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály 
által érintett médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege kétszázmillió forintig, 
bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 
ötvenmillió forintig terjedhet.”  
 
A Médiatanács, tekintettel arra, hogy a gyermekeket és kiskorúakat védő rendelkezések 
megsértése esetén – eddigi gyakorlata szerint – bírság jogkövetkezményt alkalmazott a 
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médiaszolgáltatókkal szemben, a jelenlegi esetben is az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja 
szerinti bírság alkalmazása mellett döntött.  
 
A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv. 187. § (3) bekezdése bb) 
alpontja értelmében ötvenmillió forint.  
 
Az ismételtség hiányára és a jogsértés súlyára egyaránt tekintettel a Médiatanács a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (2) bekezdés és a (3) bekezdés bb) pontja alapján az Mttv. 
9. § (5) bekezdés és 10. § (1) bekezdés c) pont három esetben történt megsértése miatt a 
kiszabható bírságmaximum 0,6 százalékának megfelelő, 300 000 Ft, azaz háromszázezer 
forint (törvénysértésenként 100 000 Ft), az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának tíz 
alkalommal történt megsértése miatt pedig a kiszabható bírságmaximum 0,2 százalékának 
megfelelő, 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint (törvénysértésenként 10 000 Ft) összegű 
bírság megfizetésére kötelezte. 
 
A Médiatanács külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén 
alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, 
azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, 
előreláthatósága. 
 
A Médiatanács az Mttv. 182. § ba) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben 
foglaltak szerint döntött. 
 
A hatósági eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási 
költség nem merült fel. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv. 
163. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 164. §-on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó 
tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 338. § (2) 
bekezdésén alapul. 
 
Budapest, 2012. augusztus 29. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

1. személyes adat  
  

 
A Médiatanács nevében: 

 
 

Szalai Annamária  
elnök 

 
 

dr. Auer János  
hitelesítő tag 
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Melléklet a Médiatanács 1548/2012. (VIII. 29.) számú határozatához: 
 

 
I. Az Mttv. 9. § (5) bekezdés és 10. § (1) bekezdés c) pont megsértését 

megvalósító műsorszám 
 
A műsorszám címe:   Bírósági történetek 
Sugárzás dátuma:        2012. március 21. és 24.  
Sugárzás időpontja:        20 óra 29 perctől (március 21.) 
  05 óra 11 és 8 óra 30 perctől (március 24.)  
A műsorszám időtartama:        45 perc 
Jelzett korhatár:   nincs 
Műfaj:   bűnügyi magazin 
 
Ahol jelen dokumentum időpontot jelöl, ezt a március 21-én sugárzott műsorszám timekódja 
alapján teszi. 
 
  
A műsorszám jogsértő tartalma:  
 
20:32:26–20:32:42 és 20:58:55–20:59:11 
 „Veszélyes vallomás. A tanár úr ellen a vád szemérem elleni erőszak és tiltott pornográf 
felvétellel való visszaélés. A diákjai vallomásai alapján indult az eljárás, a nevelésére, 
gondozására bízott kiskorú diákok bizalmával élt vissza. Kiderült bűnös titka!” 
A narráció közben a képernyőn meztelen vagy hiányos ruházatú gyerekekről készült fotók 
voltak láthatók.   
 
20:33:06–20:34:49 
A képernyőn marihuána leveleket bemutató képsorokat láthattak a nézők, miközben zenei 
aláfestésként Bob Marley „Easy Skanking” című slágere szólt. A kamera rendőrségi 
felvételekhez hasonló leleplező képeket mutatott arról a raktárhelyiségről, amelyben a riport 
szerint 1391 tő marihuána palántát találtak. A kommentátor elmondta, hogy a környéken 
erős „fűszag” volt érezhető, és ez volt az, ami a rendőröket nyomra vezette, majd részletes 
beszámolót kapott a közönség arról, hogyan termesztették az elkövetők a növényeket („nagy 
teljesítményű lámpák biztosították a kellő hőfokot”). 
 
20:39:22–20:40:22 
„Anya, gyere gyorsan, Józsi beleugrott a késbe!” – az összeállításból a nézők megtudhatták, 
hogy Judit ezzel a felkiáltással hívta fel ijedten az édesanyját a férjével való veszekedést 
követően. A narrációból kiderült, hogy a nő rendkívül megalázott helyzetben élt, a férje 
gyakran ivott, és bántalmazta őt. A barátok és a közeli hozzátartozók sokszor látták a nőt 
„monoklival” a szeme alatt. A férfi csak a gyerekek jelenlétében fogta vissza magát, akik 
többször keltek anyjuk védelmére. Mindezek elhangzása közben egy férfi volt látható, amint 
egy feles poharakkal telerakott asztal előtt ül, majd a poharat a szájához emeli.  
 
20:40:23–20:41:18 
Az esetet az alábbi tartalmú film illusztrálta: egy ittas, dülöngélő férfi volt látható, majd a 
kommentárból kiderül, hogy Judit férje, József, a bűncselekmény elkövetésének délelőttjén is 
italozott, otthon pedig becsmérelni kezdte a feleségét. A bejátszásban a férfi és a nő 
dulakodni kezdtek. A kommentárból kiderült, hogy a férj ütésre emelte a kezét, ami elől a nő 
már nem tudott kitérni. Védekezésül a konyhapulton lévő kést megragadta (korábban a 
filmben is premier plánban mutattak egy kést), majd szúrt. Judit szíven találta a férjét, majd a 
kisfilmben látottak szerint még többször is lesújtott. A gyerekek már csak a tragédiára értek 
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haza. A nőt erős felindulásból elkövetett emberölésért ítélték el. A Médiaszolgáltató nem 
tájékoztatta a nézőket arról, hogy az esetet bemutató kisfilm illusztráció.  
20:45:46–20:47:37 
A műsorvezető elmondta, hogy egy pedofil tanárt több rendbeli, szemérem elleni erőszak 
bűntettéért ítéltek el. Az összeállításból kiderül, hogy a diákok vallomása alapján egy fiatal 
napközis tanárt jelentettek fel szemérem elleni erőszak miatt. A tanár orgiára biztatta a 
gyerekeket. A narráció közben gyerekek és fiatalkorúak elhomályosított, ruhátlan, vagy 
fehérneműs képeit pásztázta a kamera (a képernyő tetején lévő illusztráció felirat végig 
látható volt). Ezt követően iskolapadban ülő gyerekekről készült felvétek illusztrálták a 
bűncselekmény verbális bemutatását, miközben a kommentátor elmondta, hogy „a nevelő 
több kiskorú diákját utasította arra, hogy különböző szexuális tartalmú cselekményt vigyen 
végbe a kedvéért.” A narrációban elhangzott, hogy a „férfi arra kérte az egyik-másik kisfiút, 
hogy hol a mellékhelyiségben, hol a zongorateremben, ahol egyedül lehetett velük, húzzák le 
a nadrágjukat, és engedjék, hogy simogathassa őket. A nevelő fogdosta a fiúkat, úgymond 
játszott velük, vagy épp elmondása szerint felmérést végzett a fiúk testi fejlődéséről. A 
gyermekek általában nem ellenkeztek, tíz évesen nem mertek ellenkezni a tanár bácsival.” A 
bejátszásban elhangzott, hogy a férfi kiskorú fiúkkal ismerkedett a neten, arra kérte őket, 
hogy intim fényképeiket küldjék el neki e-mailben. Amikor a számítógépét lefoglalták, 
meztelen kiskorú személyeket súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló fényképek és 
videófelvételek kerültek a rendőrség birtokába.  
 
Az ezt követő beszélgetésben a műsorvezető felvetette, hogy a gyermekek akár ki is 
találhatták az esetet. Az ügyvéd válaszában elhangzott, hogy éppen ezért több szakértő 
vizsgálja a gyerekeket, de mindig felmerül, hogy akár gyermeki csínytevéssel is állhatunk 
szembe. A műsorvezető megerősítette, hogy „találkoztunk már ilyennel”, majd felvetette, 
hogy talán könnyebb helyzete lett volna a védelemnek, ha a tanár számítógépén nem 
találnak pornográf felvételeket. Az ügyvéd elmondta, hogy védence felméréseket, tanulmányt 
készített, ehhez volt szüksége az említett felvételekre, de ezt a bíróság nem fogadta el 
védekezésként.  
 
20:58:20-tól 
A megszakítást követően ismét a „képes ajánló” következett, melynek keretében 20:58:55-től 
újból megemlítették a pedofil tanár esetét, és levetítették a meztelen vagy fürdőruhás 
gyermekeket elhomályosított képeken ábrázoló illusztrációt. 
 
21:09:21–21:10:19  
A kommentátor beszámolt arról, hogy egy P. Márió nevű orvvadász rátámadt a vadőrökre. 
Közben a képernyőn egy megbilincselt férfit ültettek be a rendőrök egy rendőrségi 
gépkocsiba. A riport készítője hozzátette, hogy a férfi különösen kegyetlen módon járt el, és 
miután rálőtt az egyik vadőrre, elvágta annak torkát is.  
 
21:10:20–21:11:09 
Bolti rablás bemutatása kisfilmen (illusztráció). 
 
21:14:25–21:14:56 
Bolti rablás során egy férfi egy fegyvernek látszó tárggyal kísérelte meg elkövetni a 
bűncselekményt, majd váratlanul egy kés került elő, amivel a rabló dulakodás közben 
megsebesítette az eladót. A műsorvezető és a meghívott ügyvéd beszélgettek a 
bűncselekményről.  
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II. Az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pont megsértését megvalósító 
műsorelőzetesek 

 
Dátum  Cím Kezdés Vége Tartam 

2012.03.19  Bírósági történetek 09:58:41 09:59:13 0:00:32 
2012.03.19  Bírósági történetek 12:58:30 12:59:01 0:00:31 
2012.03.20  Bírósági történetek 06:29:12 06:29:44 0:00:32 
2012.03.20  Bírósági történetek 08:28:59 08:29:31 0:00:32 
2012.03.20  Bírósági történetek 17:29:16 17:29:48 0:00:32 
2012.03.20  Bírósági történetek 20:58:50 20:59:22 0:00:32 
2012.03.21  Bírósági történetek 07:28:08 07:28:40 0:00:32 
2012.03.21  Bírósági történetek 8:57:09 08:57:41 0:00:32 
2012.03.21  Bírósági történetek 16:26:39 16:27:11 0:00:32 
2012.03.21  Bírósági történetek 19:28:46 19:29:18 0:00:32 

 
Budapest, 2012. augusztus 29. 
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Szalai Annamária  
elnök 

 
 
 

dr. Auer János  
hitelesítő tag 
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