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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy a „Secret Hitler” nevű
társasjáték véleménye szerint sérti a Gyermekjogi
Egyezményben és a hazai vonatkozó jogszabályokban
is rögzített, a gyermekek testi-lelki védelemhez való
jogát. A használati útmutatóban korhatárként ajánlott
13 éves kor - Bejelentő álláspontja szerint, - pont a
legveszélyeztetettebb, leginkább befolyásolható és
sérülékeny kamaszkorú gyerekeket teszi ki a játék által
megszemélyesített, erősen kifogásolható csoportokhoz
tartozás által a pszichés befolyásnak, veszélynek.
Álláspontja szerint Hitler neve önmagában a náci
diktatúra szimbóluma, éppen ezért aggályosnak tartja a
társasjáték forgalmazását, gyermekekhez való
eljutásának lehetőségét.

lezár

Az ügyben eljárásra jogosult Budapest Főváros Kormányhivatala a közérdekű
bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy, a „Secret Hitler”
megnevezésű társasjáték forgalmazásának a megtiltására a bejelentésben foglaltak
alapján a Kormányhivatalnak nincsen hatásköre, erre a jogkövetkezményre abban
az esetben kerülhetne sor, amennyiben a játék termékbiztonsági aggályokat vetne
fel, a fogyasztók életére, testi épségére jelentene veszélyt. A termék
reklámozásával kapcsolatban felmerülhet a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 8. § (1)
bekezdésének a vizsgálata, amely alapján tilos az olyan reklám, amely a gyermekés fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja. Az,
hogy mi minősül ilyen reklámnak, a hatóság mérlegelésén múlik. A rendelkezés
alkalmazása során mérlegelni kell, hogy a reklámban megjelenített közlés negatív
példát nyújthat-e a gyermek- és fiatalkorúak számára, és hogy azt milyen képi,
illetve szöveges tartalom teszi megállapíthatóvá. A Kormányhivatal álláspontja
szerint a társasjáték és az azzal kapcsolatos tájékoztatás a történelem egy részét
dolgozza fel, ahhoz nem fűz értékítéletet, nem állítja be követendő példaként az
abban foglalt eseményeket és szereplőket. A játék 13 éves kortól ajánlott, ebben
a korban a fiatalok már a tanulmányaik során, a médián keresztül vagy könyvek
útján is megismerhetik a történelmi eseményeket. A társasjáték a II. világháború
előtti események időszakát eleveníti fel, nem tartalmaz olyan elemeket és
befolyásolást, amely a fiatalkorúak erkölcsi fejlődését hátrányosan
befolyásolhatná, ezért a reklámmal kapcsolatban jogsértés megállapítását nem
tartotta indokoltnak a Kormányhivatal.
Az ügyben szintén megkeresett Emberi Erőforrások Minisztériuma megírta,
hogy a személyiségfejlődés szempontjából a 13-18 éves kor eléggé szenzitív
időszak. A másodlagos szocializációban, azaz ebben az időszakban fontos az
azonosulásos tanulás, ennek szereplői azonban már nagyrészt a személy
választásán múlnak, kikkel kerül kapcsolatba (barátok, játékok, példaképek stb.).
A serdülő ebben az időszakban tapasztalatait általánosítja, kiterjeszti, mint
személyektől független követelményt, aminek meg kell felelnie. Ezen keresztül
épülnek be személyiségébe az erkölcsi normák, így szilárdulhatnak meg fontos
tulajdonságok, jövendő elképzelései megvalósítását, érzelmi világnézeti
szempontok alapján a környezet hatására teszi. A játékban bemutatott értékek és
megoldási formák hatása nem az általánosan elfogadott normák mentén halad,
viszont rugalmasabb gondolkodásmódra inspirál.

