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A mo rá lis pá ni k motívumai
egy ma gya ror szá gi mozgalomban

A Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le té nek kam pá nyai
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Bevezetés

Magyarországon egyelőre még nem a morális pánikok nyelvén folyik a társadalmi
problémákattárgyalóközbeszéd.Számosjegyébenazonbanhatározottanfellelhetőa
jelenség.Elégcsakaromákésabűnözéskapcsolatára,anépességfogyásmagyaráza
taira,afiatalokkábítószerfogyasztására,afutballhuliganizmusra,amagyarkulturális
sajátságokfenyegetettségérevagyafiatalkoribűnözésnagyvisszhangotkiváltóesetei
regondolni.Valamennyitdúsankörítikazerkölcsinívóromlásának,aszétesőcsaládok
felborult értékrendjének képei. A hanyatlás témája furcsa módon makacsul tartja
magátegyolyan sikereskorszakban,amilyet társadalmunkmárnagyon régnemért
meg. A liberalizációnak, a gazdasági átalakulásnak s az ezzel járó átrétegződésnek
azonbanmegvanazára,ésazokisjelenvannak,akikeztnemakarjákmegfizetni.Ezt
a csoportot jellemzőmódon éppen nema legnagyobb vesztesek alkotják – igaz, ők
ne he zeb ben is hal lat ják hang ju kat.
A morális pánik elméletét újrafogalmazó társadalomtudósok (McRobbie 1994;

Hunt1997;GoodeésBenYehuda1994)különbözőszempontokalapjánugyan,demind
fontosszerepettulajdonítanakaközépszintnek–kevésbébefolyásosdöntéshozókés
lobbik,szakmaiéstársadalmiszervezetek,társadalmimozgalmiszervezetek–amorá
lispánikkirobbantásában,afélelmekartikulációjában,illetveaproblémanapirenden
tartásában.Amagyarországihelyzetbemutatásáraisegyilyenközépszintűszervezetet
választottunk:aNagycsaládosokOrszágosEgyesületét(NOE).ANOEazegyikleg
jobbanszervezetttársadalmimozgalomhazánkban,emellettmarkánsértékképviselete
hajlamossá teszi a morális nyelv használatára s arra, hogy a problémák mögött az
erkölcsi színvonalhanyatlását lássa.Választásunkazértnemamédiamorálispánik
kéntazonosítható,aktuálistémáinakbemutatásáraesett,mertatársadalmimozgalom,
mintatartósabbelkötelezettségformája,jólpéldázza,hogyajelentésadáskorántsem
egyszereplősjáték;aversengődefiníciókmögöttvalóstársadalmicsoportokésvalódi
értékkonfliktusok állnak. (Például egy háttérműsor betelefonálós szavazása csak a
Cohenféleleltárszakaszánakegyikeseménye,amimégnemgarantáljaakövetkezmé
nye ket – S. Cohen 1972.)
ANagycsaládosokOrszágosEgyesülete1987októberébenalakultmeg150taggal,s

mamintegy23 000tagcsaládotszámlál.Programjukhármasirányultságú.Aszervezet
egy részt ér dek kép vi se let ként működik, mely kapcsolatot tart mindazon kormányzati
szervekkel,államitestületekkelésintézményekkel,amelyekacsaládpolitikát,aszociál
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1Atársadalmimozgalombanvalórészvételugyanúgy,ahogyanaparlamentiválasztásokonvagyegyéb
tömegesszavazásonvalórészvétel,felvetiapotyautasproblémáját(Olson1997).Akollektívcselekvés–mint 
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politikát,azoktatást,agazdaságiéspénzügyeketirányítják,továbbáazoncivilszerve
zetekkel, amelyek hatással lehetnek a törvényhozásra.Másik gyakorlati célja, hogy
önsegítőésönképzőtevékenységévelmegkönnyítseanagycsaládokmindennapjait.Har
madikvállaltfeladatapediga csa lá di ér té kek be mu ta tá sa és kép vi se le te a köz vé le mény 
fórumain.Mindemellettaszervezetszelektívösztönzőként(Olson1997)konkrétked
vez mé nye ket is kí nál tag sá ga szá má ra.
Ahárom feladat sokban eltérő nyelvet, stratégiát és kommunikációs csatornákat

igényel. Az érdekvédelmi munkához kapcsolódó állásfoglalásokat, nyílt leveleket a
markánsértékképviseletmellett leginkábbazállamigazgatásnyelvéhez igazodó, sta
tisztikaiadatokkalalátámasztott,racionálisérvelésjellemzi.Mintértékalapúszervező
désnek, a nyilvános kommunikációban is határozottan kell képviselnie identitását,
hogy nyilvánvalóvá tegye,milyen pozícióból, kiknek a nevében beszél. Ugyanakkor
nagy nyilvánosságot érintő témáknál e nyilatkozatok alkalmat nyújtanak a közvéle
ménymegszólításárasegybenújtagok,illetvetámogatóktoborzásárais.Atagságésa
központiszervezetkapcsolattartóeszközéülönkéntesaktivistákáltalszerkesztettbelső
hírlevelük,aNOE Le ve lek szolgál.Ekiadványbanamindennapiproblémák,szerveze
tiügyek,programok,pályázati lehetőségekésapróhirdetésekmellettazönsegélyező
programokésatanácsadásishangsúlyosszerepetkap.Ezenafórumonugyanakkora
tagságközösalapértékeimiattszükségtelenekakifelészólónyilatkozatokrajellemző
elvi állásfoglalások. Ehelyett a mindennapok gyakorlatára koncentrálnak: hogyan
adjukátértékeinketgyermekeinknek,hogyanvédjükmegőketanemkívánatoskülső
hatásoktól,mikéntszűrjükmegatömegkultúrát,mikéntválasszunkmosógépetvagy
parlamentiképviselőt.Ecikkekbenaközösértékekmindegyremegerősítéstnyernek,
továbbásegítikmásértékek,jelenségekéseseményekértelmezésétazáltal,hogyeze
kethozzákapcsoljákacsoportértékeihez,segítségetkínálvaavilágbanvalóeligazodás
hoz, egy integrált életstílus fenntartásához.ANOEemarkáns vonása a társadalmi
moz gal mak el mé le te i nek identitásirányultságúmegközelítéseittámasztjaalá,amelyek
amozgalmakatajelentésekésidentitásokkollektívelőállításánakközegekéntértelme
zik(Kriesiésmások1995;Gusfield,JohnstonésLaraña1994;Melucci1988).ANOE
professzionálisérdekvédelmitevékenysége,politikaibefolyásaésazerőforrásokszerve
zett,hatékonymozgósítása,ugyanakkorazerőforrásmobilizációspa ra dig ma (McCarthy 
ésZald1990;Tilly1985)döntéselméletiésszervezetszociológiaieredetűinstrumentá
lis ra ci o na li tá son ala pu ló meg kö ze lí té si mód jának alkalmazását in do kol ja. A NOE 
különféle irányultságai, s azazokhoz illeszkedőelméleti keretekkülönbözőségeegy
min den lé nye ges moz za na tot szám ba ven ni ké pes mód szer ta ni szin té zis ki dol go zá sát 
sürgeti. Nem véletlen, hogy NyugatEurópában és az Egyesült Államokban épp a
NOEhoz hasonló, látványosan szaporodó társadalmimozgalmak elméleti kihívásai
nyománkezdeményeztékmindtöbbena„komplementer”elméletekalapfeltevéseinek
ésvizsgálatimódszereinekegységesítését(J.L.Cohen1985;Gusfield1994;McAdam,
McCarthyésZald1996;Stoecker1995).Azújszintézisnekegyarántszámotkelltudni
adniamobilizációtbefolyásolómikroésmakrofolyamatokról,azegyéni,illetvekol
lektív identitásmozgósító szerepéről, az erőforrásokhoz való hozzáférés társadalmi
környezetáltalmeghatározottlehetőségeiről,ésnemutolsósorbanmeggyőzőválaszt
kell ta lál nia a rész vé tel pa ra do xon ára is.1Amorálispánikokvizsgálatailymódonrávi
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(1. folyt.) aminekegyikformájaatársadalmimozgalom–egyközjószágelőállításáratettkollektíverőfeszí
tés.Egytársadalmimozgalomban,lobbivagyérdekcsoportbanazegyénszámáraarészvételirracionális,ha
aközjószágélvezetébőlanemfizetőknemzárhatókki,vagyhaalelepleződésesélyekicsi.Azegyénszem
pontjábólahozzájárulásugyanisérzékelhetőköltségetjelent,amimellettaközjószágbólszármazóegyéni
haszoneltörpül.Haaközjószágelőállításánmárelegendolgoznak,akkorazegyéniracionalitásaztdiktálja,
hogyhagyjukazügyképviseletétmásokra,ésfogyasszukmiisagyümölcseit.Eszerintnemislétezhetnének
társadalmimozgalmak.Aproblémamegoldásáraszámtalankísérletszületett,melyekaracionalitásfogal
mánakkiterjesztésétől egészenannakelvetéséig terjednek (Schlozman,VerbaésBrady1995;Opp1985;
JordanésMaloney1996).
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lágíthatamozgalmakmögöttiidentitásésazinstrumentálismotivációkösszefüggései
re,azérzelmimozgósításjellegére,atémákkeretbefoglalásánakintézményigyakorla
tá ra.
ANOEnemcsupánkezdeményezőjeamorálispánikoknak,hanemközvetítőjeis.

Aszervezetfórumaiközvetítikatagságaggodalmátéselégedetlenségétaközvélemény
ésadöntéshozókfelé,ésviszont:aszélesnyilvánosságbanmegjelenőtémákatésazok
értelmezését a tagság felé. Ezenkívül külföldi tapasztalatokkal, értelmezésekkel és
problémákkal ismegismertetik a tagokat.Ahanyatlás elrettentőpéldatárát – abrit
közvéleménynémely csoportjaihozhasonlóan –nálunk is gyakran az amerikai élet
módéskulturálismintákbanlátják.ANOEaktivistáikülönfélekampányaikkalidőről
időrekezdeményezően lépnek felacsaládiértékeketveszélyeztető jelenségekellen.
Ezekcéljaamédiamegtisztításaazerőszaktólésaszexuálistartalmaktól,afogyasztói
értékrendbírálataéskorlátokközészorítása,sacsaládiéletrevalónevelés.Ezutóbbi
nyilvánvalóankövetkezikaszervezetalapvetőcélkitűzéséből.Amédiaésafogyasztás
prob le ma ti ká ja ugya nak kor már csak köz ve tett mó don kap csol ha tó a csa lá di ér té kek 
védelméhez.Aköznapiéletszféráitminderősebbenáthatótömegmédiamegvonjaaz
értékközvetítésmonopóliumátaszülőktől.Afelbolydultésfenyegetőnekérzettvilág
ban a nagycsaládos közösség egyfajta menedéket kínáló társadalmi szigetet alkot,
amelynekzártságátcsupánamédia,aziskolaésakortárscsoportokképesekmegbon
tani.A betörő hatások ellen az erkölcsi határokmegerősítése a legfőbb védekezési
esz köz. Az ér té kek vé del me ugya nak kor nem rit kán na gyon is egy be esik a prak ti kus 
ér dek vé de lem mel. A konzumerizmus ro ha mos tér hó dí tá sa pél dá ul a „ma te ri a lis ta” 
értékrenddel szembeni ellenérzés mellett gyakran nyomasztó, mindennapos anyagi
gon do kat is je lent a nagy csa lád ok szá má ra.
Anyugatonmegfigyelhetőmorálispánikokbanafiatalkoribűnözés,azerőszak,a

szexuális szabadosság, a kábítószerfogyasztás, a tömegkultúra termékei és a család
hanyatlásánakképeiminduntalanegymásravetülnek, sazegyeselemekholokként,
holokozatkéntjelennekmegazérvelésben.MindezaNOEkampányaibanismegfi
gyelhető;egységetcsupánaproblémákmegoldásáratettjavaslatteremtanyilatkoza
tokban,hogyti.mindenbajtcsupánacsaládiintegritásmegőrzése,acsaládértékeinek
átadásaésmarkánsképviseletesegíthetelhárítanivagyorvosolni.Emiattvan,hogyaz
egyeskampányszövegektematikusosztályozásagyakrannehézségekbeütközik.Anyi
latkozatokatazérintettfőtémavagymotívumalapjánigyekeztünkelrendezni,ámbár
acímkéksokesetbenfelcserélhetők.
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2 SZN: Schaffer Erzsébet (szerk.) (1997): Szü le tés nap ra. 10 éves a NOE. Budapest: Nagycsaládosok
Or szá gos Egye sü le te.
3CSME:BenkőÁgota(szerk.)(1996):Acsaládmegtartóerő.AIII.Családkongresszuselőadásai.Buda

pest,1996.június21–23.Budapest:NagycsaládosokOrszágosEgyesülete.

84 replika

Do ku men tu mok

HIVATALOSKÖZPOLITIKAIÁLLÁSFOGLALÁS

A Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le té nek ál lás fog la lá sa 
a nyug díj rend szer át ala kí tá sá ról (SZN2)

Tiltakozunkazellen,hogya jelenleginélnagyobbmértékűbiztosítotti, családi terhekel 
lenérelényegesenmegnőneazállampolgárok,acsaládoklétbizonytalanságagyermek
vállalás,öregség,betegség,megrokkanás,özvegység,árvaságésmunkanélküliségesetén.
Tiltakozunk a nemek szerinti és a házas, a gyermekes, a többgyermekes állapot

diszk ri mi ná ci ó ja el len.
Tiltakozunkazellen,hogymagánpassziónakszámítson,hátránytjelentsenatársa

dalomhasznáravégzettgyermekgondozás,abetegekápolása,asorkatonai szolgálat
vagy a ta nu lás.
Tiltakozunkazellen,harövidtávútőkepiaciérdekeklerombolhatnákazeddigki

alakulttársadalmiszolidaritást.Tiltakozunkazellen,hogykevesekmagasabbnyugdí
jaatöbbségszámáracsakanövekvőállamadósságterheitjelentse.
Tiltakozunkazellen,hogyisméttömegeknemlennénekjogosultaknyugdíjra.Csak

olyanújnyugdíjrendszertfogadunkel,amelyinkábbmégnöveliisanemzedékekésa
nemek, a társadalomkülönbözőhelyzetű tagjai közötti szolidaritást.Amely legalább
nemfokozzaatársadalomszámárahasznos,nemfizetettmunkákhátrányaitésazeltar
tóiterheket.Agazdaságkellhogyazemberértlegyen,éssemmiképpennemfordítva.

1997.február15. dr.BenkőÁgotaelnök

MORÁLISÉSVILÁGNÉZETITARTALMÚÜZENETEK

Gaál Pé ter: Az ez red for du ló ki hí vá sai és a csa lád, 107–124. (CSME3)

Atömegkommunikációrobbanásszerűfejlődéseazegyikfőtényezőjeafogyasztóitár
sadalom kialakulásának. A rendszer elemzésére, gazdaságpolitikai összefüggéseinek
részletes feltárásáranemvállalkozom–eztmásokmármegtették.Ateljesség igénye
nélkülcsaknéhányszempontra,jelenségreszeretnémfelhívniafigyelmet.Intőjelekre,
amelyeksegíthetneknekünkanyilvánvalóváváltproblémákat, zsákutcákatelkerülni.„A 
kankalinésatájegyetlenszempontbóligenkáros:ingyenvan.Atermészetszeretetenemfog
lalkoztatjaagyárakat…Gondoskodunkarrólis,hogyazösszesszabadtérisporthozbonyo
lultfelszerelésistartozzék”–fogalmazzamegafogyasztóitársadalomüzenetétakeltető
éskondicionálóközpontigazgatójaHuxleyregényében.Ésvalóban:gyermekeinkjáté
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kaiközülkezdeltűnniavers,amese,afaépítőkocka,apapír.Képzeljükel,mitörtén
ne,haegytőlegyigkomolyanvennénkakikerülhetetlenültolakodóreklámokmegállás
nélkülránkzúdulóáradatát?Azutóbbipárhónapbanmondjukhússzorkellettvolnale 
cserélnemahagyományosmosóporomategykorszerűbbultrabiogreencolourszuper
csodára,vagyborotvámategyolyanra,amimostmárténylegatökéletessimaságélveze
tévelajándékozmeg(éseznemígéret,hanembizonyíték!),miközbenkérlelhetetlenül
ittkopognakajtónkonakatasztrofáliskörnyezetszennyezésszomorúkövetkezményei:
hogynemfeküdhetekkianapranyugodtan,mertakárosUVsugárzástönkretesziabőrö
met,hogynemehetemnyugodtanapiaconvásároltzöldségeket,mertkitudja,mivel
permetezték,hogytisztavagyszennyezett földöntermett,vagynemtudokúgyvégig
menniazÜllőiúton,hogynelélegezzembeateherautókvastagfüstfelhőjét,szennyré
tegét.Miközben„élvezzük”acivilizáció,atechnikaifejlődésnyújtottakényelmet,tud
nunkkell,hogyatermészeterőforrásainakpazarlásávalfeléljükgyermekeinkjövőjét.
Afogyasztóitársadalommellékhatásakéntmegjelentagyógyszeréskábítószerfo

gyasztás,akilátástalannakérzetthelyzetbőlazöngyilkosságbamenekülés.Aprobléma
komolyságátmutatja,hogyaszórakozóhelyeken,atizenévesfiatalokkörébenimmár
rutinnáváltazEcstasy tabletta fogyasztása,de terjedőbenvannakazegyébpuhaés
keménydrogok is.Közismert tény,hogyazöngyilkosságtekintetébenMagyarország
szomorúrekordotkönyvelhetel.Alabilislelkiállapotú,afogyasztásürességétőlmeg
csömörlöttfiatalokatszívjákfelanapjainkbangombamódszaporodó,kétescélokszol
gá la tá ban ál ló szek ták…
Aglobalizálódásegyiklegszembetűnőbbjelenségeatransznacionálisésmultinacio

nálisvállalatok,bankokegészvilágotátölelőhálózata,amelyekmegjelenéseMagyar
országonaszocialistarendszerbukásávalpárhuzamosanjelentősmértékbenfelgyor
sult:eltűntekpéldáulapolcokrólamagyartermékek,shelyüketaméregdrágakülföl
di áru vette át, sok esetben pedig csak a csomagolás változott.Mindezekkel együtt
áramlikbehazánkbaatőlünkidegenkultúra.Gondoljunkcsakabugyutareklámokból
jól is mert CocaColaérzésre,ará ér zés Ame ri ka ízé re ésatöbbiszlogenre.ATVben
egyregyakrabbanhallani fülsértőhangsúlyozást,elterjedtazangolszavakfölösleges
használata,Mekkmesterhelyettpedigarongybabáklapostörténeteinnőnekfelgyer
mekeink.Afiatalokkörébenazidegenésidétlendivatkövetéseszintekényszerrévált.
Úgytűnik,igenfogékonyakvagyunkkulturáliskörnyezetünkszennyénekfelszívására,
nemzetiértékeinkéskultúránkfeladására…
Mígakommunistarendszeregyszerűencsaktagadtaazértékeket,addigafogyasz

tóitársadalomesetébenahelyzetbonyolultabb.Báralegfontosabbértékkéafogyasz
tás,azösztönökfelszabadítása,azélvezetkeresésvált,ahagyományoskeresztényérté
keketarendszernemtagadja,hanemviszonylagossáteszi,ezáltalsokkalfinomabban
tolja azokat a társadalom peremére. Ha természeti környezetünknél fontosabb a
fogyasztás,akkornemcsoda,hogylelkiismeretfurdalásnélkültesszükazttönkre.Ha
azegészségmegszűnikérték lenni,miértkellene lemondani adohányzás, adrogfo
gyasztásvagyasertéskolbászélvezetéről?Mivela társadalomkülönbözőszintűcso
portjaimagatartásánakalapjaazegyénmagatartása,azemberiség,amagyarságtúlélé
seszempontjábólóriásijelentőségevanazegyénésatársadalomtúlélésétösszhangba
ho zó ér ték rend sze rek nek és élet cél ok nak…
Aváltozásoknakazonbannemcsaknegatívoldalaivannak.Atudományésatechni

kaeredményeitermészetesenjócélokraisfelhasználhatók,tehátnemönmagábana
nagyléptékűfejlődésselvanaprobléma.Atechnikafejlődésesegíthetnekünkakör
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4KKN:BenkőÁgota(szerk.)(1999):Kikitnevel?Az1999.április24–25énBudapestenmegrendezettKi
kitnevel?címűkonferenciánelhangzottelőadások.Budapest:NagycsaládosokOrszágosEgyesülete.
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nyezeti károk felszámolásában; a környezetkímélő technológiák kifejlesztésével, a
hulladékújrafeldolgozásávalpedigmegakadályozhatólenneatovábbikörnyezetpusz
títás.Akörnyezetszennyezéshatásaihívtákfelafigyelmetugyanakkoravilágországa
inakegymásrautaltságára.A levegőbekijutott szennyeződésnem ismerhatárokat,a
levegőnemelválasztható.Ezekatapasztalatoklehetnekakiindulópontjaiazegyüvé
tartozás,azegymásirántérzettfelelősségfelerősödésének.

Köszöntő–BenkőÁgota(KKN4, 7–8.)

Mindennaposgondunkrólleszszó.Nemmúlikelnap,hogynebotlanánkbeleazalap
vetőerkölcsinormákmegsértésébeésazoktragikuskövetkezményeibe.Csaknéhány
dolgotemlítek.Olyanvilágbanélünk,ahollehetjogszerűen,ámerkölcstelenüleljárni,
aholdúlamásikellenelkövetetterőszak,aholfelelőtlenéletűekmiattártatlanokhal
nak bele a halálos fertőzésbe, ahol a féktelen individualizmusmár az önérdeket is
meghaladóönzéshezvezetett.Aholahumanitáriuskatasztrófaelőlmenekülőknek–a
humanitárius segélycsomagban elsősegélyként – a kenyérmellé abortív tablettát és
abortuszvégzéséhezszükségeseszközöketcsomagolnak.Ahololyanértékeket,minta
hűség,abizalom,azalázat,azönzetlenségmegmosolyognak,aholagazdaságkönyör
telenüluralkodikazemberenésértelmetlennétesziaszolidaritást,azegyüttérzést,az
igazságososztozást.Aholaközvélekedésszerintbolondaz,akibecsületes,aholkise
ejtikazt,hogyközjó,aholmárrégenelfelejtettékapolitikaigaziértelmétéscsakúri
huncutságnak tartják.Minderremondhatjuk: ezmaga a globális emberi válság,mit
tehetünk?Nemmentségszámunkraaz,hogymásokmitcsinálnak,illetvemitnemtesz
nek.Mindnyájunknakszemélyesfelelősségevan.

IFJÚSÁG–NEVELÉS

JelenitsIstván:Mifélekultúrátkapnakgyermekeink,éskitől?161–165.(CSME)

Miféle kultúrát kapjanak gyerekeink? Igazit! Olyat, amelyik megérdemli a kultúra
nevet,vagyisamelyikteremtőkedvű,szabadembereketnevel,nemafogyasztóitársa
dalommohóéssunyikiszolgáltatottjaivátesziőket.Kiktőlkaphatjákmegagyermekek
eztakultúrát?Bizonymaiselsősorbanaszüleiktől,akiknekfelkellnőniükehheza
gyönyörű hivatáshoz. Természetes, hogy – kivált mai, kifosztott állapotukban, de
egyébkéntis–etérentámogatásraszorulnak.Legyentámogatójukaziskola.

RoskaTamás:Milyenkultúrátkapjanakgyermekeink,éskitől?167–169.(CSME)

Elvárjuk,hogyekultúraegybenkorszerű,értékállóésidőtállólegyen.Olyanoktólsze
retnénk,hatanulnának,akikhiteles,hozzáértőésértékrendetközvetítőszemélyiségek.
Milegyenatartalmaennekakultúrának?Vajonbehódoljunkeatömegtájékozta
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tásfrivolagresszióvalagymosósugallatainak,vajonelhiggyüke,hogyhaazinterneten
aszámítógépekelőttülünknaphosszat,akkormegtanuljukamodernkultúrát?

Időszerűgondolatokazerkölcsinevelésről–JelenitsIstván,44–50.(KKN)

…mégmegrendítőbbenrajzolódikelénkazifjúság„megromlásának,bukásának”sok
féle tünete.Bandák az utcákon, a fiatalkori bűnözés, kábítószerfogyasztás, éktelen
firkákafalakonrégelfeledettnekhittközveszélyesjelképekkelésjelszavakkal,rombo
lás,közöny,atesti,lelkiegészségtömegeshanyatlása.Miótaadiktatúrábólkikevered
tünk,mégkendőzetlenebbennekapusztulásnakaképe.Milyen szép Illyésállítása,
hogyafiatalok–éppbukásukkal–nevelnektisztességreminket,idősebbeket.Figyel
meztetnekfelelősségünkre,akaratlanulisarrakésztetnek,hogyszedjükösszemagun
kat.Jóképetalighavághatunkahhoz,amiaszemünkelőttvégbemegy.

Van-eméghelyeabizalomnakésahűségnek?–KollárKatalin,64–65.(KKN)

Ahűtlenségazt jelenti,hogynem tartokki amásikmellett, legyenez tanítványom,
barátom vagy házastársam. Lecserélem valaki másra, mert azt remélem, hogy egy
másiktól többet, jobbatkaphatok.Afogyasztói társadalomnakegyik legveszélyesebb
reklámja éppen a hűtlenségről szól.Ez az a hirdetés, hogy cseréld be régi,megunt
Barby babádat (sic!) újra. Nagyszüleinknek kevesebb játéka volt, nem volt szokás
eldobnialányokkedvencbabájátvagyafiúkféltettautóját.Atárgyakígyotthonossá
got,azismerősségmeghittségétsugallták.Éppenazellenkezőjét,mintamiezekneka
reklámoknakazüzenete.Tudniillik,hogyhameguntadvagyhibáslettkörülöttedvala
mi,hátnesokatkínlódjamegjavításával,hanemvegyélmásikat.Legyenezegyrégi
tárgy vagy egy em be ri kap cso lat.

Aszülőkszerepeaziskolaműködésében–SeidlÁgoston,94–98.(KKN)

Agyermekekerősenhatnakegymásra,ígyaszülőksajátgyerekükönkeresztülegymás
gyermekeit isnevelik.Éppenezértnagyonfontos,hogymilyentársaságbajáratjuka
gyer me ket.
Nagyonfontos,hogyaszülőhogyantöltiszabadidejét.Azotthonisdolgozó,„haj

tós”szülőnéhányévmúlvadöbbentenfogjaészrevenni,hogygyermekefelnőtt,snem
is is me ri.
Aholaszülőkadélutánt,estétaTVelőtttöltik,aholagyermekszabadidejétvagy

gyakranmindenidejétvideóésszámítógépelőtttölti,ottacsaládiéletvisszafejlődik,
felszínesséválik,agyermekettöbbénemaszüleinevelik.Amédiumokveszélyeimára
világosak(erőszak,konzumidiotizmus,deszocializáció,értékekrelativizálódása,mene
külésapszeudovilágbastb.),károshatásaimamégfelmérhetetlenek.
Óriásiafelelősségeaszülőknekabban,hogymilyenigényekettámasztanakgyerme

keikben.Milyen felkínált lehetőségeket fogadnak el, építenek be életükbe? Ezeket
milyenmértékben exportálják az iskolába?Az otthoni oldalt tekintve elsősorban a
ruházkodás,aszórakozások(játékok,diszkó,biliárd),azélvezeticikkek(kóla,kávé,
szeszesital,cigarettastb.)révénfejtenekkihatástaziskolaikörnyezetre.
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FOGYASZTÁSÉSMÉDIA

Rek lám

Egyikismerősöm–régikörnyezetvédő–,amikorakarácsonyiszünetbenvégreráért
arra,hogygyerekeivelkicsitjátsszon,megdöbbenvetapasztalta,hogyképzeletük,gon
dolkodásukmennyiretükröziareklámokat.MondataikaTVsreklámokszókincséből
épülnek.Aszülőkannál inkábbmeglepődtekezen,mertőkTVtalignéznek.Ezen
ritkaalkalmakkoragyerekek,mintaszivacsszívjákmagukbaareklámokjórosszfor
dulatait,poénjait.Agymosásfelsőfokon.
Nemrégmegjelentegyóriásreklám:„Reklámnélkülnemcsakahirdetésekhiányoz

nának életünkből.”Hátmégmi? Talán nem tudnánk, hogymit vásároljunk?Nem
találnánkmegazt,amireszükségünkvan?Ugye,eztbárkikikérnémagának?Hanem
volnareklám,nemkellenefizetnünkazárbabeépítettreklámköltséget,nemvennénk
annyi felesleges szemetet, nem beszélnének rá olyan dolgokra, amire nincs semmi
szükségünk,derafinálteszközökkelrávesznek,hogymégisbeszerezzük.Sajnosarek
lámokmáraziskolákbaisbejutottak.Számosfüzeten,könyvönszerepelhirdetés,néha
édességeketnépszerűsítenekazamúgysemtúljófogúgyerekeknek.

(NOELevelek,92.)

Miértnemszerethetőkabevásárlóközpontok?
Érvekésérzelmekellenük

Ajátékteremkétféle.Azegyikakamaszoknakvalólövöldözős,autóversenyes,flippe
res,tehátanempénznyerőjátékokattartalmazó,amásikagépkaszinó,felnőtteknek(?).
Ittmostnincsenhely,hogyamasinákképernyőjérőláradóvérpatakosgonoszságról
beszéljek.Meggyőződésem,hogyazáradóerőszakésaBEK(bevásárlóközpontok–a
szerk.) művilágaigenveszélyeseleggyéállössze.Mamégbeláthatatlanokakövetkez
mények,debizonyosanszörnyűek.
Azetetőkmindkülönbözőek:egyikpizzázó,amásikkínai,aharmadikhamburgeres

(csaképpenmagyarételtnemlehetkapni).…Smindezmiértvan?Kérem,negondol
janak valaminagydologra: világösszeesküvésre (nohaakonzumember szabadságát
veszti),vagyazufókcselestérfoglalásárahamburgerizáltformában.Ősidologrólvan
szó:ahatalomrólésapénzről.Néhány–nemtúlsok–fickórettenetesenjóljár:irányít
és kasszí roz. Ennyi. A vi lág meg szét rom lik. Sze ren csé re egy re több em ber ve szi ész re 
avilágáruház(azaz:atotálisbevásárlóközponttáválóFöld)rettenetességét.Zöldek,
fogyasztóvédők,nagycsaládosok.Nemfogadjákel,hogyazemberiségkétrészreoszlik:
afogyasztórameganemfogyasztóra,avásárlóerőtlenre.Hogyazutóbbiakkalmilesz
–legyilkoljákegymást,éhenhalnakvagyjárványokvégeznekvelük?–,abevásárlóköz
pontokmagasából tökéletesen érdektelen.Demi is csak addig vagyunk érdekesek,
amígfogyasztunk.Éskész.

(NOELevelek,112.) SzabóBélaIstván
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Afogyasztásdiadalátharsogjáka reklámok.Amosóporok, intimbetétek, illatszerek,
ci ga ret ták és ita lok „rek lám hor do zói” szép és kí vá na tos em be rek. „Én is ilyen le het nék?” 
„Csakakkorvagyokkorszerűember,haénisilyethasználok?”Sokancsalódnak:hiába
használjákazagyonreklámozotttermékeket,mégsemválnakvilághírűmodellé,filmszí
nésszé,sőtmégazarusnyafoltsemjönkiapólóból,samárkáscigarettaiscsakbüdös…
Erőszak:mindenhonnanárad.Azutcáról,aközéletből,afilmvászonról,aképernyő

ről.Avillamosonazadeviáns,akitolvajtkiált,snemaz,akilop.Gyúrttestűésagyú
hősökfélkézzelnyírnakkiegyszakaszkatonátafilmvásznon.Simamodorú,nyakken
dősöltönyös úriemberek, kiskosztümös úri hölgyek parancsára titkosszolgálatok és
hadseregekugranakazelsőszóra.
Ebbenélünk?!Igen,ebbenélünk.Anegatív,lehúzóerőkmindigszépcsomagolás

ban tet ték kí vá na tos sá ma gu kat.

(NOELevelek,96.) KályKullaiKároly

MÉDIA,ERŐSZAK,SZEX

Ne néz zé tek meg az Anasz tá zi át!

Aminapelhatároztuk,hogymozibavisszükagyerekeket,haddszórakozzanak,végül
isvakációvan.Kibéreltünkegykisbuszt,12gyerek,5 felnőtt,és irányaFőváros,az
EgyikNagyBevásárlóközpontEgyikNagyMultiplexMozija.
Úgylátszik,régenvoltunkmármoziban.Nemszoktunkméghozzá,hogyatáskáin

katátvizsgálják,hogybiztonságiajtónkellátmennünk,hogyamozielőttkihagyhatat
lanuléselkerülhetetlenülottapattogatottkukoricaéskólaáruspult,hogyanormál
adagkukoricalegalábbháromliter,ésakólábólisminimumfélliterdukálegymásfél
órásfilmhez.Nemkészültünkfelarra,hogyagyerekekfáznifognakalégkondicionált
nézőtéren,ésarrasem,hogyfüldugótkellettvolnamagunkkalvinni.Ezekadolgok
perszeapróságnaktűnnek.Megtanultuk,hogymamárezvan,lépésttartunkaNyugat
tal,hiszenezmindmindamikényelmünket,atökéleteskikapcsolódástszolgálja.Arra
azonbanvégképpnemszámítottunk,hogyafilmközbenagyerekekaszékmögéfog
nakbújni,remegnek,sírnakfélelmükben,hogyakicsikkelkikelljönnitízpercmúlva,
mert nem akarják látni azt a rengeteg szörnyűséget, ami nagyon élethűen, nagyon
hangosan, nagyon rettenetesen és nagyon hollywoodiasan ömlik feléjük. Bevallom,
nekemlelkiismeretfurdalásomvan,hogy ilyesminek tettemkiagyerekeimet.Vajon
kiknekkészítettékeztafilmet?Szülőkazok,akikkitalálták,megrajzolták,megvásárol
ták?Kinekkellez,amikortelevanavilágszörnyűdolgokkal?Miértnemfigyelmeztet
nekminket,szülőket,hogyezamesefilmcsakfelnőtteknekajánlott?Miértkellilyen
hangosnaklennieegyfilmnek?Hogynelehessenhallaniacsámcsogást?Miértkelle
nekbiztonságiőrök?Hogyazagresszívfilmektőlmegbolondultfiataloknehogyfelrob
bantsákamozit?Miért isvittükelagyerekeinketerreafilmre?Hogymegtanuljuk,
soha többé nemmegyünk amerikai rajzfilmet nézni, soha többé nemmegyünk úgy
sehova,hogyelőttenemtájékozódunk?Vagytalánazért,hogymásoknakiselmond
hassuk:„NenézzétekmegazAnasztáziát!!!”?

(NOELevelek,102.) MozsárnéZ.Gabriella
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Csománé For gács Em ma: „Me se, me se, mát ka, Fe ke te ma dár ka” 
(Me se és vers a csa lád ban) (CSME, 21–40.)

Másik baj, hogy a TV reklámdömpingje hozza létre gyermekünkben a „fogyasztó”
embert,aztazéletszemléletet,hogyazéletcéljaahisztérikusvásárlás.Azigaziérté
kek,aközösség,aszolidaritásellenébenhatnak.Kisül,hogynemazelméletimateria
lizmusazigaziveszély,hanemamostfolyógyakorlatimaterializmus…
ElekLászlószerintaTVbiztonságosabbátesziagyermekismerteitazélethelyze

teinek, erkölcsi mondanivalóinak felismerésében. Ezzel szemben az akciófilmek, a
rengeteg,érzékekrehatószexfilm,azamerikaikispolgárgyagyasága,kommunikációs
szegénységeejtirabulatévébebelefelejtkezőszülőkmellettasokszor10óráigisott
gubbasztógyerekeket.Már5–6évesgyerekekiskiharcoljákmaguknakittottamese
utánifennmaradást,esetlegharcolnisemkellérte.Eredményealátottakontúlakésőn
fekvés,amásnapikialvatlanság,fáradtság.Afáradtgyerekpedigvagymegvadul,vagy
megkukul,kezelhetetlennéválik…
Azanyjaszájábólhallottmeseisátvittértelembenabiztonságotnyújtó,melegtes

tünk része. Mi még a kifogásom? Tömören: amerikai észjárás, amerikai kivitel az
összesWaltDisneyfilm.Amitlátagyermekünk,magyarulszól,hiszmagyarraszinkro
nizálták,demégismaradazamerikaiészjárású,rosszfordításosnyelve.Nemszolgálja
azanyanyelvinevelést,éskiszorítegyseregnépmesét.Azállatokl’artpourl’artkínoz
zákegymástezekbenarendkívüllátványosfilmekben,nincsazeljárásukbanagyermek
igazságérzetétmegnyugtatóankompenzálóháttér,nincsokésokozat.Földbedöngölik
egymást,mélységbetaszítjákegymástazállatszereplők.Mégijesztőbb,hogyazúthen
gerlővelpapírvékonyralapítottmacskafeláll,megrázzamagát.Sebaj!Acéltalanüldö
zésfolytatódhat.
Újságbanolvastamegytízévesamerikaigyerekről,akiazutcájukbandolgozóúthen

geraládobtaakétéveskisöccsét.Nevetvevárta,hogymilyenleszlaposan.Agyermek
alátottakatkiakarjapróbálni.Végreottcsörömpölazutcájukbanegyigazi,filmekből
jólismertúthenger.Nosza,ittajóalkalomajójátékra!AWaltDisneytervezteBarbie
baba,melyetaTVteljesgőzzelreklámozott,svilágviszonylatbanis,nálunkismegbo
londítottmindenkislányt,mitsugall?Egyorvospszichológustólhallottamafigyelem
reméltómagyarázatot.Akislányokbabázásaakésőbbianyaszerepbegyakorlásitere
pe.Azanyaitörődést,agyermekóvását,féltésétnevelibeleakislányokba.Mitlehet
tenniBarbieval?Csodálni a szőkeségét, fésülni, irigyelni a karcsúságát, hollywoodi
üresfejűségét, hosszú combját. A duci kislányoknak traumát, fogyókúrázó mániát
jelent.Afeketehajúakboldogtalanok.MifélenőiideálezaBarbie?Jaj,jaj,ésmennyi
pénzértvesztegetikeztaszőkedémont!

TVMONITORING

Felhívástv-figyelésre,műsorokvéleményezésére(NOELevelek,112.)

Astatisztikákszerintkülönösenagyermekeinknemfüggetleníthetőkatévénézéshatá
saitól.Felmérésünkcélja,hogysajáttagságunkvéleményénekismeretébenfeltudjunk
lépniaműsorpolitikagyermekekéscsaládokigényeinekmegfelelőalakításaérdeké
ben, és próbáljunk védekezni a nemkívánatos jelenségek, műsorok ellen (erőszak,
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durvabeszéd,szex,„felnőtt”filmelőzetesek,reklámözönstb.).Szükségünkvantehát
azadásokfigyelésére,azelismerésésakritikakimondására.

Tihogyancsináljátok?(NOELevelek,116.)

PszichológusvégzettségemellenéreaTVkérdésbe,úgylátszik,beletörnikészülabics
kám.Pedigsemmimástnemszeretnék,csakaszerintem„normális”értékekszerint
nevelni a gyerekeimet.Valójában egyelőre csak a legnagyobbal van baj. (Szerintem
nem is vele,hanem tágabbkörnyezetével.)Anapokbanegyre ingerlékenyebbévált,
néhányfeleselést ismegengedettmagának,szinteforrtbenneaz indulat.Egyrenőtt
köztünkafeszültség,majdegyszercsak„kiborultabili”.Dühösen,sírvasorolnikezdte
sérelmeit:mindenosztálytársanézhetiazakciófilmeket,mégazXaktákatis,majd
nemmindenkinekvansajátszámítógépeöldöklősjátékprogramokkal,nemkellkilenc
korlefeküdniük,ésmindenkinekrendesebbszüleivannak,mertmindeztmegengedik
nekik.Őtmegdedósnaktartják,nemtudbekapcsolódniabeszélgetésekbe,csorbula
tekintélyeatöbbiekelőtt.
Ahhoz,hogyaképteljeslegyen,hozzákelltennem,hogyÁbelfiamnegyedikes,jó

felépítésű,érdeklődő,jótanuló,jósportoló,elevengyerek.Adottságaialapjánlehetne
akárvezéregyéniségisazosztályban,deszülei„vaskalapossága”nemengediatrónra,
demégaközelébesem.Eddigvalamelyestlehűtötte,haismerőseinkrehivatkoztam:
Matyisenézhetilyeneket,Bálintnaksincsverekedősvideojátékastb.Márasajnosez
azérvkevés,annálinkább,mertalegtöbbismerősünkmárbeadtaaderekát,ésenge
dékenyebblettTVügyben.Tudom,hogyezzelahozzáállássalnagyonrosszhelyzetbe
hozzukafiunkat.Eredetilegúgygondoltam,nemleszemiattproblémánk,hiszenmi,
aszülőksemülünkfolytonaképernyőelőtt.Csakakkorkapcsoljukbea„dobozt”,ha
ér de kel ben nün ket va la mi.
Félreértésneessék:amiesetünkbennemarrólvanszó,hogyagyerekekunalmuk

ban szeretnének tévézni, mert nem törődünk velük. Itt az agressziótól hemzsegő,
főként alvásidőben vetített műsorok és az alsós fiúk közt törvényszerűen létrejövő
rangsorkialakításkérdéseállaközéppontban.Egészenbiztosvagyokbenne,hogymás
családokban is problémát okoz ez a kérdés. Ti hogyan oldjátok eztmeg? Csakmi
vagyunkolyanszerencsétlenek,akiknekakörnyezetébenahároméveskislányXénát
játszik,ésazóvodábanagyerekekegymásnakmesélikaKampókéztörténetét?Vajon
teljesenelkellszigetelődniahhoz,hogybizonyosértékekszerintélhessünk?Eztvég
képp nem sze ret ném.
Váromatapasztalatokrólésötletekrőlszólóleveleket.

FarkasnéSződyJudit, akinek beletörött…

NOELevelek,114.

Aműsoroknagyrészébenábrázolterőszakéserkölcstelenségagyanútlanabbnézők
nek– főlegazutánzásrahajlamosgyermekeknekéskiforratlan fiataloknak–azt su 
gallja,hogyeznemdeviancia,hanemnorma.Adélutániéskoraesti,estiórákbanaté
vénézőkjelentősrészegyermek.Aműsorkészítőkcsakakifejezettenkésőestiórákban
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tételezhetik fel,hogy jelentősaránybannincsenekgyerekekaképernyőelőtt (ekkor
ugyanismárténylegesenelvárható,hogyérvényesüljönamegfelelő„szülőikontroll”).
Méltányostehát,hogynapközbenésesteaműsorkészítőkisfelelősségetvállaljanakaz
ifjúságnakmegfelelőműsorokért.
ANOEtagjaikörébenaszülőkjelentősrészefelismerte,hogyagyermekektévé

nézésétszabályozniuk,korlátozniukkell.Növekszikaz ingerültségasilányműsorok,
reklámok,bulvárosodókereskedelmitévékiránt.A„tvmenteséletvitel”megvalósítá
sá ra va ló tö rek vés sem rit ka.

Jellemző,általánosvélemények:
Túl sok a kicsavart, torz életideálokat „felmutató” krimi, akciófilm, végeláthatatlan
sorozat.(Május10éneste20–21óraközöttpéldáula9magyarnyelvűtvcsatornából
7krimit,illetveakciófilmetsugárzott.)
Túlsokareklám.(AzMTV1benlegalábbnemszabdaljákfelafilmeketvele…)
Vannakkiemelkedőendemagógésízléstelenreklámok(Haigazánadszmagadra…

[CocaCola],FaésCitroënXsarahiányosöltözetűhölgyekkel,CreptoWCpapír…).
Sok„mese”egyáltalánnemgyerekeknekvaló,tulajdonképpenrajzfilmbeöltöttkri

mi,horrorésszexfilmstb.Asilányamerikairajzfilmekhétvégi,délelőttidömpingje
szörnyű.

A rek lá mok és so ro za tok ál tal su gallt csa lád mo dell torz (egy gye rek és egy vagy két 
kutya…)éssokszornegatív(TV2:7escsatorna,DunaTV:Családiperc.sorozat).

Elrettentőpéldák(atartalomésasugárzásiidőkirívóellentétére):
RTLKlub,Fókusz:május13.,19.05témái:hatéveskislánymegrontása,halálosmérgek

stb.(Rendszeresenlegföljebb„későestérevaló”témákkalésmégkorábbielőze
te sek kel.)
Dragonball(horrorrajzfilm).

DUNATV,Trópusihőség:május11.,18.55(bevezetőjelenet:ágyjelenetközbengyil
kos in jek ció).
Arettenthetetlenriporterek:május10.,17ó.Gyerekekakadályoznakmegegy
rablást.Veszélyes,kínbanfogantötlet;tizenéveseknekenyhénszólvanemaján
latosgátlástalanbűnözőkkelfelvenniaharcot.Csakarendőrségértesítéselehet
szá muk ra lo gi kus és ta ná csos.
Családiper:május13.,18.20–acsaládiéletrőlellenszenvesképetmutat.

MTV1Bestiacímű„mindennapos”végtelenbrazil sorozat;hétfő–csütörtök,19óra.
Későestenemzavarna,de19órakorsemmiesetresemszabadnaadásbakerül
nie!
Elképesztőövezetc.amerikaifilmsorozat;május11.20.00(előzetesugyanaznap
aHíradóelőtt).
Abírónő–Szerelemgyerekc.franciafilm;május13.20.30(előzetesmájus11én
és13ánaHíradóelőtt).

MTV2Műsorajánlás:május14.16óra.
„Vízizsaruk”:ajtóhozcsapkodjákegyfiatalemberfejét.
„Si ker te szi az em bert”: obsz cén szö veg.
Akciócsoport,15.35,Szupercsapat16.30,Xéna17.30(május16.;sorbanvereke
dős,agresszívfilmek)
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MilyenműsortszeretneaNOEtagságlátni?
1. A gye re kek nek mi nél több ma gyar nép me sét.
2. Színvonalas gyermek és ifjúsági műsorokat (mesék, irodalmi feldolgozások,
ismeretterjesztőfilmekstb.).

3.Aszappanoperákmanapságtelevannakkonfliktussal,rossz,negatívjellemekkel,
ideálokkalstb.Azsarolás,rablás,bosszúvágy,hullák,mindenfélealjasság,bűnözés
és bűnüldözés világamellett, annál lényegesen nagyobb súllyal szerepeljenek az
alábbiak:hazaszeretet,tisztesség,becsületesség,barátság,szeretet,normáliscsalá
diélet,hűség,áldozatvállalás,őszinteség,igazmondás,önzetlenség,szilárdjellem.

4. Szükséglennetöbbjótermészetfilmre,magyaréskülfölditájak,emberek,hősök
(azazpéldamutató–nemfeltétlenül„anyagilagsikeres”–emberek),műemlékek,
népművészet,mesterségek, szakmák, tudományosésműszakieredmények, tár
gyiszellemi értékek, amagyar nyelv, népzene, néptánc, irodalom,művészetek
bővebbbemutatására.

5.Atörténelmünketbemutató,identitástudatunkaterősítőműsorok,filmek.
6. Igaziderűtsugárzó,nevettetőfilmek,műsorok(természetesensohasemösszeté
vesztveahumortazobszcenitással,amalackodással).

Ajánlások,hogyancélszerűtelevíziótnézni:
1.Lehetőlegcsakatvműsorbólkinézett,érdekesnekígérkezőprogramokatnézzük

meg.
2.Agyermekeklehetőlegmindigfelnőttfelügyelettelnézzenektelevíziót.Alátot
takatcélszerűmegbeszélni,éskialakítaniaműsorszelektálásjátékszabályait.

3.Alegrosszabbgyakorlata„háttértelevíziózás”,melyelvonmindenmásaktivitás
tól,ésmegfosztjaacsaládmindentagjátakoncentrálttanulásvagymunkalehe
tőségétől.

NOELevelek,116.

ORTTPanaszbizottság,1088Budapest,Reviczkyu.5.

Tisztelt Panaszbizottság!Az alábbi panasszal fordulokÖnökhöz az 1999. augusztus
31én18órakorkezdődött,azMTV2csatornánsugárzott„Trópusihőség”címűfilm
mel kap cso lat ban:
18óra29perckorafilmőrültnegatívhősnőjeannakalehetőségétlatolgatta,hogy

ötvenemberelőttfogszeretkezniazáltalafogvatartottrendőrrel.Afilmbenelőfor
dulttovábbákésesgyilkosságikísérlet,hevesdulakodás,túszejtés,tűzpárbaj.
Elfogadhatatlannaktartom,hogyilyentémájúfilmilyenkorán,az„estimese”előt

tiidősávbanadásbakerüljön.Afentifilmvéleményemszerintsértiaz1996.éviI.tör
vénykiskorúakszemélyiségfejlődésévelkapcsolatos5.paragrafusának5.bekezdését.
KéremaTiszteltPanaszbizottságot,hogyállapítsamegatörvénysértést,ésutasítsa

aműsorszolgáltatót,hogy ilyenműsort5és23óraközöttne sugározzanak,és ilyen
törvénysértésajövőbennefordulhassonelő.
Apanasztegyidejűlegmegküldtemaműsorszolgáltatónakis.

Dátum/Tisztelettel:név,cím
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AzalábbipanasszalfordulokÖnökhözaz1999.augusztus31én20órakorkezdődő,
azMTV1csatornánsugárzott„Elképesztőövezet”címűfilmmelkapcsolatban:
Afilmtémájaegyaberrált„vámpír”gyilkosságkörülforog.
Elfogadhatatlannaktartom,hogyilyentémájúfilmilyenkoraestiidőszakbanadás

bakerüljön.A fenti filmvéleményemszerint sérti az1996. évi I. törvénykiskorúak
személyiségfejlődésévelkapcsolatos5.paragrafusának5.bekezdését.
KéremaTiszteltPanaszbizottságot,hogyállapítsamegatörvénysértést,ésutasítsa

aműsorszolgáltatót,hogy ilyenműsort5és23óraközöttne sugározzanak,és ilyen
törvénysértésajövőbennefordulhassonelő.
Apanasztegyidejűlegmegküldtemaműsorszolgáltatónakis.

Dátum/Tisztelettel:név,cím

AzalábbipanasszalfordulokÖnökhözaz1999.szeptember1jén21óra40perckor,
azRTLKlubcsatornánsugárzott„ob”márkájútamponreklámmalkapcsolatban:

A rek lám köz ben a ka me ra egy tel je sen ru hát lan höl gyet „jár kör be”.
A reklám amenstruáció biológiai funkciójával kapcsolatban véleményem szerint

kimerítiaszexualitásöncélúábrázolásánakfogalmát,ígysértiaz1996.éviI.törvény
kiskorúakszemélyiségfejlődésévelkapcsolatos5.paragrafusának4.bekezdését.
KéremaTiszteltPanaszbizottságot,hogyállapítsamegatörvénysértést,ésutasítsa

aműsorszolgáltatót,hogy ilyen reklámot5és23óraközöttne sugározzon,és ilyen
törvénysértésajövőbennefordulhassonelő.
Apanasztegyidejűlegmegküldtemaműsorszolgáltatónakis.

Dátum/Tisztelettel:név,cím
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