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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1562/2012. (VIII. 29.) sz. 
 

HATÁROZATA 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a 
Magyar Televízió Nonprofit Zrt.-vel (1037 Budapest, Kunigunda útja 64., a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató az m1 állandó megnevezésű csatornáján 2012. május 14-én 21 óra 43 
perctől sugárzott „Hacktion” című műsorszám közzétételével megsértette a műsorszámok 
korhatár-kategóriába sorolására vonatkozó törvényi előírást, ezért a Médiaszolgáltatót 
 

felhívja, 
 

hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű 
magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 
A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a médiaigazgatásra vonatkozó 
szabály következő alkalommal történt megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. §-
ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. 
 
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a fenti műsorszám 
előzeteseinek az m1 csatornán 2012. május 11-én 11:58:51-től, 13-án 20:07:29-től és 14-
én 13:27:14-től, 20:06:25-től és 20:40:35-től történt közzétételével – összesen öt 
alkalommal – megsértette a műsorelőzetesek közzétételére vonatkozó törvényi előírást, 
ezért a Médiaszolgáltatót    
 

50 000 Ft, azaz ötvenezer 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 
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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. 

 
 

I n d o k o l á s 
 
 

A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés keretében, 
állampolgári bejelentés alapján vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett m1 
elnevezésű csatornán 2012. május 14-én sugárzott „Hacktion” című műsorszámot és a 
műsorszám május 11-én, 13-án és 14-én közétett előzeteseit. A hatósági ellenőrzés során 
felmerült az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és – a műsorszám előzeteseinek sugárzásával 
kapcsolatban – az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának megsértése.  
 
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. július 5-én hatósági eljárást 
indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1233/2012. (VII. 5.) számú, MN/15479-
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 16-án vette át, és 2012. augusztus 16-án érkezett, 
nyilatkozatában az Mttv. 9. § (5), 10.§ (1) bekezdés f) pontjának vélelmezett megsértése 
kapcsán előadta, hogy álláspontja szerint a műsorszám korhatári besorolásánál helyesen járt 
el, mikor azt az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolta és 
előzeteseit e kategóriának megfelelő időpontokban tette közzé. 
A Médiaszolgáltató véleménye szerint a Médiatanács által kiemelt jelenetek összességére 
általánosságban nem jellemző az erőszakos cselekmények és azok következményeinek 
olyan részletezett, naturális ábrázolása, amely a 12 és 16 év közötti korosztályban a félelem 
vagy fenyegetettség érzését váltaná ki. Az esetleges félelem keltésére alkalmas képek a 
mindennapokhoz nem köthetők, valóságra vonatkoztathatóságuk nem kiemelkedő, a 
dramaturgiai és művészi hatáskeltés érdekében alkalmazott képek pedig semmiképpen nem 
öncélúak.  
A filmalkotás a műfaji sajátosságainak megfelelő hatás kiváltásához szükséges minimális 
mértékben tartalmazott távolságtartó erőszak ábrázolást, eleget téve azon tompításra 
vonatkozó szakmai alapelveknek is, melyek alapján a sorozat epizódjai folyamatos 
ellenőrzés alatt állnak. 
 
A Médiatanács által kifogásolt tartalmak és jelenetek vonatkozásában a Médiaszolgáltató az 
alábbiakat adta elő: 
 
21:44:40-21:44:54 
A kifogásolt jelenet nem alkalmas arra, hogy a 12 és 16 év közötti korosztályban félelmet 
keltsen. A cselekmény rendkívül gyorsan, pár pillanat leforgása alatt zajlik, sem a kés 
előrántása, sem a lövés nem alkalmas a félelemkeltésre. A jelenet nem részletezett, nem 
látszik, hogy az áldozat, akit lövés ért, hogyan sérül, vagy hal meg, a kamera csak a lövés 
eldördülését mutatja. A jelenetben az erőszak távolságtartó módon került ábrázolásra a 
Médiaszolgáltató szerint. 
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21:45:06-21:45:12 
A fekete kapucnis figura nem alkalmas félelemkeltésre, az erőszak vizuálisan nagyon enyhe 
formában került megjelenítésre. 
 
21:45:39-21:46:50 
A kifogásolt jelenetben az egyik szereplőt a székhez kötözik, vízzel leöntik és elektromos 
árammal fenyegetik. Ez nem minősíthető a Médiaszolgáltató szerint olyan kínzásnak, mely 
részletezettségében, naturális valójában félelmet keltene. A karakter nem sérül meg, csupán 
fél, mely a történet vezetése szempontjából dramaturgiailag létjogosultsággal bír, azaz nem 
öncélú. 
 
21:50:41-21:50:20 
A negatív karakter és beosztottjai közötti jelenet nem alkalmas félelemkeltésére a mai 12 és 
16 év közötti korosztály tekintetében. A jelenet rövid, közeli kép, vagy sérülés nem látható 
benne, a karakternek okozott fájdalom nem tartós, rajta a következő képeken inkább 
visszatartott harag és csalódottság látszik. 
 
21:55:41-21:56:32 
A földre lökött, kimerült lányt ábrázoló képek a Médiaszolgáltató álláspontja szerint nem 
minősíthetők erőszakosnak. A jelenet, mely főleg a negatív karakter és a fogvatartott hősnő 
beszélgetésén alapul, azt a célt szolgálja, hogy tovább vezesse a történet fonalát és 
fenntartsa a néző érdeklődését annak vonatkozásában, hogy kiszabadul-e a lány, 
félelemkeltésre azonban nem alkalmas. 
 
21:58:25-21:58:38 
A fürdőszobába távozó karakter a rövid jelenetben letekeri az ujjáról a gézt, mielőtt rendbe 
szedné magát. Ebben a jelenetben a Médiaszolgáltató szerint egyáltalán nem szerepel 
erőszakos cselekmény. Sem a sérülés látványa, sem a fájdalom, mely az ujjsérülésből 
következtetethető, nem olyan szintű, amely félelmet kelthetne; a lány saját maga számára 
mondott biztató szavai pedig a történet kimenetelére utalnak, azaz arra, hogy hamarosan 
kiszabadul a fogvatartóitól. 
 
22:07:52-22:08:30 
A negatív karakter által ebben a jelenetben elkövetett emberölés jelentős dramaturgiai 
funkcióval bír, ezért az nem minősíthető öncélú erőszak megjelenítésnek. Létrejötte a 
történetvezetés szempontjából elkerülhetetlen, formája pedig sem sokkoló, sem túlzóan 
részletes. Az erőszakos jelenetek tompítására vonatkozó szakmai irányelveknek 
megfelelően a jelenetben nem látszik az ölés pontos pillanata, csupán az, hogy az elkövető 
karakter óvatosan kiemeli a táskájából a fegyvert, melyet az áldozat elől a számítógép 
felnyitott fedele takar. Minden nagyon gyorsan történik, a lövésből pedig csak a hanghatás 
hallható. Ezt követően az áldozat hanyatló holtteste látható. A golyó ütötte két seb nagyon 
rövid ideig látszik, nem kidolgozott, az áldozat teste pedig összecsuklik, nem láttatva 
semmiféle sérülést. Az ezt követő mozgás és a test megjelenítése is megfelelő távolságból 
történik. A jelenet az előbbiek alapján nem alkalmas a Médiaszolgáltató szerint 
félelemkeltésre, valamint azért sem, mert a fiktív Infrastruktúra Védelmi Osztály 
munkatársának „eladásáról” történő tárgyalás és az azt követő emberölés valóságra 
vonatkoztathatósága nagyon csekély súlyú. 
 
22:10:12-22:10:31 
A jelenetben megjelenik az áldozat holtteste, de az csupán rövid másodpercekig tűnik fel, a 
jelenet hangsúlya az áldozat megtalált mobiltelefonján, illetve érkező kollégáin és azok 
beszélgetésén van. A jelenet a Médiaszolgáltató szerint nem éri el a félelemkeltésre 
alkalmas szintet. 
 
  



4 
 

22:21.37-22:23:04 
A jelenet arra a pszichikai hatásra épül, melyet a negatív karakter akar a főhősre gyakorolni, 
bemutatva a megkötözött és eszméletlen főhősnőre akkor váró potenciális veszélyeket, 
amennyiben nem sikerül őt megmenteni. A negatív karakter ezen tervét csak szemléltetve 
mutatja be, a kikötözött szereplő mindössze pár percig szerepel. A Médiaszolgáltató szerint 
a 12 és 16 év közötti korosztály ez esetben is képes a történet dramaturgiáját követni, 
félelem és fenyegetettség-érzet kialakulása nem valószínűsíthető. 
 
22:24.39-22:24:55 
A jelenet középpontjában a főhősnő ijedtsége áll, az őt megmenteni akaró főhőssel együtt, 
erőszakos és félelmet keltő eleme nincs a jelenetnek a Médiaszolgáltató álláspontja szerint. 
 
22:27:08-22:27:38 
A kifogásolt jelenetben eldördül egy lövés, mely az egyik karaktert találja el. A kép gyorsan 
vált, a lövésre készülő elkövetőt, majd pedig a bal vállát ért golyónyom által megsérült 
karakter látható, mindössze egy másodpercig. A jelenet a Médiaszolgáltató véleménye 
szerint nem részletezően, nem sokáig mutatja az erőszakos eseményt és annak 
következményét. Az a tény pedig, hogy a néző látja, hogy a karakter nem halt meg, csak 
megsérült, a jelenet által potenciálisan indukált feszültséget feloldja, ezért nem alkalmas 
félelemkeltésre. 
 
22:29:38-22:29:43 
A jelenetben a párhuzamosan futó eseményekben részt vevő szereplők beszélnek 
egymással telefonon. A hangnem ingerült, a jelenetben ugyanakkor erőszak vagy 
veszélyeztetésre, továbbá félelemkeltésre alkalmas elem nem jelenik meg. 
 
22.30:42-22:31:20 
Az epizód kifogásolt záró jelenete a folyamatosan kibontakozó feszültségkeltő, megoldandó 
helyzet dramaturgiai csúcspontja. A tény, hogy az epizód végén még egyenlőre nem kerül 
feloldásra az eldöntetlen szituáció, önmagában nem alkalmas arra, hogy félelmet indukáljon, 
funkciója csupán az érdeklődés fenntartása. A Médiaszolgáltató szerint a nem öncélúan 
alkalmazott, hanem dramaturgiai funkcióval bíró feszültségkeltő jelenet a bűnügyi sorozat 
műfaji sajátosságainak megfelelően izgalmas és érdekes hatást vált ki, mint sem alkalmas 
legyen arra, hogy a mai 12 és 16 év közötti korosztályban félelmet keltsen. 
 
A Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy a filmet nem lehet egyes kiragadott jelenetei alapján 
megítélni, így Ő is a film egészét vette alapul annak korhatári besorolásánál.  
A Médiaszolgáltató hivatkozott a Médiatanács a médiatartalmak korhatári-besorolásánál 
irányadó szempontokról szóló ajánlására (a továbbiakban: Ajánlás), melynek értelmében 12 
éves kortól a gyermekek már képesek a film dramaturgiáját követni, illetve a felgyülemlett 
feszültséget leépíteni. A konfliktus pozitív feloldására egy televíziós sorozat esetében nem 
feltétlenül az epizód végén, hanem sok esetben a következő epizódban kerül sor, a 
Médiaszolgáltató szerint ebben a korban már egy magasabb izgalmi szintet is elviselnek a 
gyerekek és a félelem, fenyegetettség érzése ennél a korosztálynál kevésbé játszik 
szerepet. 
 
A Médiaszolgáltató véleménye szerint a film témaválasztása, illetőleg feldolgozásának a 
módja a 12-16 év közötti korosztály érettségi szintjének megfelel. A Médiaszolgáltató ismét 
hivatkozott a Médiatanács Ajánlására, melynek értelmében a felnőtt témák tárgyalása akkor 
megengedett ebben a korhatári kategóriában, ha azokat a kibontásukban megfelelően 
kezelik. A kérdéses epizód témájának kibontása során határozottan elkülönül egymástól a 
negatív szereplők által képviselt antiszociális magatartás a kívánatos, társadalmilag 
elfogadott magatartástól, a film végkicsengésében az egyértelműen helytelenítve van, a 
negatív figurák pedig nem alkalmasak azonosulásra. 
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Az Ajánlás alapján főleg az eltúlzott látványelemeket felsorakoztató akciófilmek, sérüléseket 
részletesen bemutató katasztrófafilmek vagy a bűn pszichológiai hátterére koncentráló 
thriller műsorszámok sorolandók a IV. korhatári kategóriába, melyek a fenyegetettségben 
lévő főhőssel erős azonosulásra késztetik a nézőt. 
A Médiaszolgáltató álláspontja szerint, mivel a kifogásolt műsorszámra nem jellemző a 
feldolgozhatatlan, azonosulásra késztető nyers erőszak, erre tekintettel nem tartja 
megalapozottnak a műsorszámmal szemben a III. korhatári kategóriába sorolással szembeni 
kifogást. 
 
A Médiaszolgáltató továbbá előadta, hogy a műsorszám 21 óra 43 perces kezdettel került 
sugárzásra, így és ebben az esti időpontban egyértelműen a szülő felelőssége, hogy 
eldöntse, hogy engedélyezi a gyermekének a film megtekintését.  
 
 
Ezért a Médiaszolgáltató kérte, hogy a Médiatanács a vele szemben jelen filmalkotás 
kapcsán indított közigazgatási hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
szüntesse meg.  
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a vizsgálati jelentés és a 
műsorszám megtekintése alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az 
alábbiak szerint értékelte. 
 
A műsorszám tartalma: 
A kifogásolt műsorszám egy akciófilm-sorozat egyik epizódja volt. A magyar gyártású 
akciósorozatban az Infrastruktúra Védelmi Osztag (I.V.O.) tagjai küzdenek a 
hackertámadások ellen. A történet elején az Osztag egy titkos technikai eszköz 
megszerzéséért indul harcba. A vizsgált epizódban az Osztag az egyik elrabolt kolléganője 
után kutat, akit egy korrupt alezredes nő tart fogva és kínoz. A nő el akarja adni nagy tudású 
foglyát a CIA emberének, de amikor csapdába ejtik, inkább lelövi potenciális üzletfelét. 
Ezután szabadon engedi a foglyát, aki gyanútlanul visszamegy a rejtekhelyen dolgozó 
részlegéhez. Előtte azonban elrabolják az osztály vezetőjét, aki egyben az egyik 
főmunkatárs szerelme. Egy oszlophoz kötözik, majd a lábát egy lánccal egy autóhoz kötik, 
és azzal fenyegetik, hogy elindítják az autót. A kocsi később valóban elindul, melyet a nő 
megmentésére érkező kollégáknak az epizód végéig nem sikerül megállítaniuk. 
 

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

   

A Médiaszolgáltató az Mttv. 9. § (4) bekezdés szerinti III. kategóriába sorolta a filmalkotást, 
azaz tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott műsorszámnak minősítette.  
 
Az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerint „Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluliakban 
félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a III. 
kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára nem 
ajánlott”, míg az (5) bekezdés értelmében „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”. 
 
A Médiatanács megállapította, hogy a műsorszám az alábbi tartalmak miatt magasabb, IV. 
korhatári kategóriába sorolandó. 
 
Az akciófilm-sorozat vizsgált epizódjának elején a Médiaszolgáltató rövid snittekben 
ismételte meg a korábbi részek néhány jelenetét, majd – az újabb rész felütéseként – egy 
kínzás képeivel indult a műsorszám. Az egyik főhősnőt kínozták: először vízzel locsolták 
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arcon, később pedig árammal rázták meg a lányt, aki a félelemtől és szenvedéstől eltorzult 
arccal ordított, majd látható volt, hogy rossz fizikai állapotban van, nehezen tudja 
összeszedni magát, sérülést is szenvedett a kezén, ami véres gézzel volt bekötve. A negatív 
főhős az emberi szenvedést semmibe véve, hidegvérrel utasította embereit a kínzás 
végrehajtására.  
 
Az erőszak direkt módon való ábrázolása ezen kívül még több alkalommal is megjelent az 
epizódban: a negatív főhős közvetlen közelről végezte ki potenciális üzletfelét, majd a 
következő jelenetben egy fiatal lányt lőtt le. Az üzletfél holtteste többször látható volt a 
képernyőn, akárcsak a fiatal lány szenvedése, illetve mindkét támadás véres golyónyomai 
közelről kivehetők voltak. Az epizód végén is kínzás-jelenettel szembesülhettek a nézők. 
Közeli képeken és verbálisan kiemelve részletesen került bemutatásra egy tortúrához 
használt szerkezet, valamint a foglyul ejtett, kínhalállal fenyegetett szereplő halálfélelme, 
szélsőséges pszichés állapota. 
 
A kategorizálás során a Médiaszolgáltatónak először meg kell állapítania, hogy megjelenik-e 
a műsorszámban kiskorúak számára ártalmas tartalom. A III. és IV. kategória törvényi 
tényállásának összevetéséből megállapítható, hogy míg a III. kategória esetében a jogalkotó 
nem nevesítette azokat a tartalmakat, amelyek káros hatással lehetnek a kiskorúak 
személyiségfejlődésére, hanem félelemkeltésre alkalmas, vagy az adott korosztály számára 
befogadhatatlan – érthetetlen vagy félreérthető – tartalmakat említ, addig a IV. kategória 
külön nevesíti az erőszakra és szexualitásra való utalást, mint olyan tartalmakat, amelyeknek 
eleve káros hatása lehet.   
 
Mivel a szóban forgó műsorszámban – a fentebb ismertetett tartalom szerint – halmozottan 
fordultak elő erőszakos jelenetek, vizsgálni kellett azt is, hogy ezek a tartalmak milyen 
kontextusban, a műsorszám egészéhez viszonyítva mennyire fajsúlyosan jelentek meg, 
illetve a műsorszám tartalmazott-e a kiskorúak számára az elhatárolódást lehetővé tevő 
eszközöket. Végül összességében értékelni kellett, hogy a megjelenített erőszak által a 
műsorszám félelmet kelthetett-e a 12 éven aluli korosztályban, avagy alkalmas volt a 16 
éven aluli kiskorúak személyiségfejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.     
 
Pszichológiai elméletek szerint a gyermekek tizenkét éves kortól már képesek a fikciós 
alkotások dramaturgiáját követni, illetve – attól függően, hogy milyen a történet 
végkicsengése, és a problémás tartalmak ellensúlyozásra kerülnek-e – a felgyülemlett 
feszültséget leépíteni. A 12-16 éves korosztály esetében azonban még kerülendők a 
különlegesen félelemkeltő jeleneteket tartalmazó alkotások, ahol a szélsőségesen ijedt 
figurák kiemelt szerephez jutnak, vagy az áldozatok szenvedésének megrázó ábrázolása 
részletezett, esetleg a vizuális és akusztikus eszközökkel megteremtett folyamatos 
fenyegetettség-érzet a film végéig nem oldódik fel. A kamaszok érzelmi életét ugyanis – és 
így feldolgozó képességüket is – a labilitás és ambivalencia jellemzi. A szóban forgó 
műsorszám készítői a fenti életkori sajátosságokra nem voltak tekintettel, a megkínzott lány 
szenvedése nagy hangsúlyt kapott, de a szabadulás után felszínre kerülő pszichés 
megterheltség is nyomon követhető volt. Az epizód vége nem tartalmazott feloldást, a 
halálos szerkezet megállítására nem került sor, a megoldást nem találták meg a szereplők, a 
feszültség, fenyegetettség végig fennmaradt.  
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a filmben megjelenített élethelyzetek köthetők 
voltak a mindennapi világhoz, azaz a történet valóságra vonatkoztathatósága magas volt, 
ami szintén nem segítette elő az erőszakos jelenetektől való elhatárolódást a befogadók 
számára.  
 
A III. kategóriába csak olyan műsorszámok besorolása indokolt, amelyekben az erőszakot 
tartalmazó jelenetek visszafogottak, nem részletezettek, éppen ezért lehetővé teszik a 
távolságtartást. A jelen ügy tárgyát képező műsorszám ezen elveket nem tükrözte, ezáltal a 
műsorszám olyan módon valósította meg a IV. korhatár-kategória törvényi tényállásában 
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szereplő „erőszakra utalást”, hogy az alkalmas lehetett a 16 éven aluliak fejlődésének 
kedvezőtlen befolyásolására. 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatkozó nyilatkozatával összefüggésben az 
alábbiakat állapította meg: 
 
A Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésében megállapította, hogy a kiskorú különös 
védettségét az indokolja, hogy nem lehet kiindulni a befogadó reális értékítéletéből, abból, 
hogy a látottakat megfelelő módon, megfelelő értékrend alapján elemzi és értékeli, hiszen a 
kiemelt védettséget éppen az indokolja, hogy a kiskorúak a végleges értékrend 
kialakításának folyamatában vannak. Ez adja személyiségfejlődésük sérülékenységét, 
egyúttal ez indokolja fokozott védelmüket is. 
 
A Fővárosi ítélőtábla 2. Kf.27.250/2006/6. számú ítélete a műsorszámok korhatár 
besorolásával  kapcsolatban kimondta, hogy kiskorú néző tehát lehet óvodás, illetve iskolás 
gyerek is, ugyanaz a műsor más hatást vált ki egy 6 éves, és mást egy 12 éves vagy 16 
éves nézőben. Ezért kiemelten fontos a műsorszámok megfelelő minősítése, közzététele 
korhatár szerint. 
 
Több esetben kifejtette továbbá a bíróság, hogy amennyiben valamely műsorszám olyan 
elemeket tartalmaz, amelyeket besorolásuk esetén magasabb kategóriának megfelelően 
lehetne csak sugározni - éppen a minősítésnél való megszorító eljárásra, továbbá a védendő 
korosztályra tekintettel, az egész műsorszámot eggyel magasabb kategóriába kell sorolni és 
annak megfelelően sugározni. 
 
A Fővárosi ítélőtábla korábbi ítéleteiben (pl. 2. Kf.27.065/2004/3. sz.) megerősítette, hogy a 
korhatár helyes meghatározásánál a műsorszám kiskorúakra gyakorolt összhatását kell 
figyelembe venni, vagyis egységesen, az egész filmet szemlélve kell elemezni, nemcsak a 
szóhasználatát, hanem a képi megjelenítését, a hang- és zenei aláfestését, a tartalmi 
mondanivalóját is ahhoz, hogy megfelelő mérlegelési szempontok álljanak rendelkezésre a 
döntés meghozatalánál. 
 
A Médiatanács a fenti bírósági ítéleteket vette alapul a Médiaszolgáltató által hivatkozott 
Ajánlásának a megfogalmazásakor, amikor kimondta, hogy „A műsorszámok kategorizálása 
összességében tehát a gyermekek és a fiatalkorúak védelmére okot adó jelenetek számától, 
terjedelmétől, azok minőségétől, szövegezésétől, képi megjelenítésétől, zenei aláfestésétől, 
tartalmi mondanivalójától, magyarázattal vagy magyarázat nélkül történő megértésüktől, 
vagyis a kiskorúakra gyakorolt összhatásától függ”.  
A Médiatanács tehát jelen eljárással érintett filmalkotás életkori kategóriába sorolásánál nem 
az egyes kiragadott jeleneteket, hanem azok együttes összhatását vette alapul.  
A Médiatanács Ajánlásában valóban megfogalmazta azt a véleményét - amire a 
Médiaszolgáltató is hivatkozott nyilatkozatában -, hogy 12 éves kortól a gyermekek képesek 
követni a film dramaturgiáját és a felgyülemlett feszültséget leépíteni, de csak abban az 
esetben, ha történet végkicsengése pozitív és elegendő jel utal arra, hogy a filmben látottak 
nem valóságosak, vagyis alacsony a valóságra vonatkoztathatóságuk. 
Az adott epizód azonban nem volt alkalmas arra, hogy a 12-16 éves kor között lévő nézők az 
abban látott erőszakos tartalmak miatt felhalmozódott feszültségüket leépítsék, hisz a 
történet végén nem derül ki, hogy az életveszélyben lévő főszereplő megmenekül-e, tehát a 
műsorszámban a vizuális és akusztikus eszközökkel megteremtett folyamatos 
fenyegetettség-érzet a film végére nem oldódik fel.  Ebből a szempontból nem releváns, 
hogy a következő epizódban a feszültségokozó helyzet pozitív feloldása megtörténik, hiszen 
e korosztály érzelmi labilitása miatt, az ilyen korú nézők megértő és feldolgozó képessége 
még hullámzó képet mutat, így a film kapcsán felgyülemlett érzelmi feszültség tartósan 
fennmaradhat a védendő korosztályban.  
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Tovább fokozza a műsorszámban megjelenített erőszak káros hatását, hogy az abban 
ábrázolt jelenetek realitásközeliek, annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató nyilatkozatában 
hangsúlyozta, hogy a főszereplők egy fiktív, úgynevezett „Infrastruktúra Védelmi Osztag”-nak 
a tagjai, ettől eltekintve viszont a történések a jelen korban játszódnak, s a főszereplő osztag 
hacker elhárító tevékenysége is bele helyezhető a hétköznapokba. 
Ezért, ahogy a Médiatanács Ajánlásában is szerepel, „Ha az ábrázolt szituációk nem 
tekinthetők fiktívnek, a félelmi reakciók intenzívebbek lehetnek és tartósabban 
fennmaradhatnak a gyermekben. Gyakori, hogy a veszélyt az emberek arcán jelentkező 
félelmen vagy a főszereplők viselkedésén keresztül ábrázolják, mely esetben az aktuális 
fenyegetésnek nem is kell explicitnek lennie – a főhős által érzett félelem is elég ahhoz, hogy  
rettegéssel töltse el a nézőt. A 12-16 éves korosztály esetében még kerülendők a 
különlegesen félelemkeltő jeleneteket tartalmazó alkotások, ahol a szélsőségesen ijedt 
figurák kiemelt szerephez jutnak, vagy az áldozatok szenvedésének megrázó ábrázolása 
részletezett, esetleg a vizuális és akusztikus eszközökkel megteremtett folyamatos 
fenyegetettség-érzet a film végéig nem oldódik fel”.   
A fentiekre tekintettel nem helytállók a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglalt, az egyes 
jelenetek kapcsán kifejtett megállapítások, amelyek során a Médiaszolgáltató többször 
elbagatellizálja a megjelenített erőszakot. („A karakter nem sérül meg, csupán fél”; „a jelenet 
rövid, közeli kép, vagy sérülés nem látható benne, a karakternek okozott fájdalom nem 
tartós, rajta a következő képeken inkább visszatartott harag és csalódottság látszik”. stb.). 
 
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató nyilatkozatában a 21:45:39-
21:46:50 között látható jelenet kapcsán tett megállapítás, miszerint a megkínzott lányt 
„árammal fenyegetik”, sem helytálló, tekintve, hogy a vizuális és akusztikus eszközök révén 
egyértelmű, hogy az áldozat árammal való sokkolása megtörtént. 
 
A műsorszámban ábrázolt félelmet, feszültséget tovább fokozták az egyes jeleneteket kísérő 
félelemkeltő zenei hatások, (21:45:39-21:46:50; 21:58:25-21:58:38), illetve az erőszak 
ábrázolásra utaló hanghatások (sikoly, fizikai fájdalom miatti ordítás), valamint sebesülések, 
kínzás nyomok, lőtt sebek, vér bemutatása. 
 
A Médiaszolgáltató több jelenet kapcsán is hivatkozott arra, hogy maga az erőszakos 
cselekmény rövid ideig, nem részletezően kerül bemutatásra, így annak hatása nem káros a 
12 és 16 év közötti korosztály számára.  
A Médiatanács ezzel ellentétben megállapította, hogy az erőszak bemutatása nemcsak 
akkor lehet félelemkeltő, ha az részletezően, elnyújtottan történik, hanem abban az esetben 
is, ha annak következményei, így az erőszak nyomán fellépő fájdalom, félelem, illetőleg 
sebesülések, a holttest vizuálisan, akusztikailag bemutatásra kerülnek. 
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy a dramaturgiai és művészi hatáskeltés 
érdekében a műsorszámban alkalmazott képek nem öncélúak.  
A Médiatanács Ajánlásában kifejtette, hogy „egy produkció „művészi” értéke nem 
változtathat annak esetleges kiskorúakat „veszélyeztető” jellegén”, tehát dramaturgiai és 
művészi hatáskeltés miatt sem ábrázolható az erőszak oly módon, hogy az veszélyeztesse a 
kiskorú, jelen esetben a 12 és 16 év közötti nézők fejlődését. 
 
A fentiek alapján a műsorszámban nem voltak olyan eszközök, amelyek segítséget 
nyújtottak volna a 12 és 16 év közötti korosztály számára a megjelenített erőszak 
dekódolására, átértékelésére, így az alkalmas volt a 16 éven aluliak fizikai, szellemi vagy 
erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.  
 
Nem érinti a Médiaszolgáltató felelősségét, hogy bár a filmet a III. kategóriába sorolta, de 
21.00 óra után sugározta, tekintettel arra, hogy a filmkategóriák elsősorban a szülők 
számára nyújtanak útmutatást a tekintetben, hogy egy adott film megtekintését 
engedélyezzék gyereküknek, így egy tévesen megállapított filmkategória őket is 
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félrevezetheti, s annak nyomán a legjobb szülői szándék ellenére is eljuthatnak káros 
tartalmak a kiskorúakhoz.  
 
Az előzőek alapján a Médiatanács megállapította, hogy az elemzett műsorszám – 
elsősorban az erőszak direkt módon való ábrázolása miatt – nem felelt meg a III. korhatár-
kategória szempontjainak, mind tartalma, mind feldolgozásbeli jellemzői alapján a Mttv. 9. § 
(5) bekezdés szerinti IV. korhatári kategóriába kellett volna sorolni, azaz a Médiaszolgáltató 
megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését. 
 
     
 

2. 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”. 
 
Tekintettel arra, hogy az állampolgári bejelentés a fenti műsorszám előzetesének 2012. 
május 14-én 20:06:25 perckor, az esti híradó és az időjárás-jelentés közötti reklámszünetben 
történt vetítését kifogásolta –, a Médiatanács elvégezte a műsorelőzetes hatósági 
ellenőrzését is, melynek vizsgálata során megállapította, hogy annak későbbi időpontban 
való közzétételét nem csak a műsorszám magasabb korhatári kategóriája, hanem a 
műsorelőzetes erőszaktartalma is indokolta volna. A műsorelőzetes kizárólag erőszakos 
cselekedeteket, illetve agresszióra utaló képsorokat jelenített meg: a harminc másodperces 
ajánlóban háromszor villantak fel kínzások képei, kétszer pedig lövöldözést láthatott a 
közönség.    
   
A Médiaszolgáltató a műsorszám előzeteseit 2012. május 11-én, 13-án és 14-én – összesen 
öt 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 elválaszthatatlan részét képező 
melléklet részletesen tartalmazza. 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 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 értelmében „[…] 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.” 
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Az Mttv. 9. § (5) bekezdés megsértése  
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdés megsértését jelen 
határozat meghozataláig nem állapította meg.  
A törvénysértés súlya tekintetében a Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének megsértése a jelenlegi esetben csekély súlyúnak minősült, tekintettel arra, 
hogy a Médiaszolgáltató a műsorszámot a kategóriájának megfelelő műsorsávban, a 
védendő korosztály számára kevésbé hozzáférhető műsoridőben – 21:43:05 és 22:33:18 
között – vetítette, mindössze a megfelelő kategóriát mulasztotta el feltüntetni.  
 
Az ismételtség hiányára és a jogsértés csekély súlyára egyaránt tekintettel a Médiatanács az 
Mttv. 9. § (5) bekezdés egyszeri megsértése miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerinti 
jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
 
 
Az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pont megsértése 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pont 
megsértését jelen határozat meghozataláig egy alkalommal állapította meg: 
 
 

a Médiatanács 
határozatának 

száma 

az Mttv. megsértett 
rendelkezése 

a jogsértés 
elkövetésének 

időpontja 

az alkalmazott 
jogkövetkezmény 

173/2012. (I. 25.)  Mttv. 10. § (1) f) 2011. IX. 23. Mttv. 186. § (1)  
 
 
A műsorelőzetes tartalmi vizsgálata során a Médiatanács megállapította, hogy annak 
későbbi időpontban való közzétételét nem csak a műsorszám magasabb korhatári 
kategóriája, hanem a műsorelőzetes erőszaktartalma is indokolta volna, az öt alkalommal 
sugárzott ajánló ugyanis a műsorszám leginkább sokkoló, az erőszakot direkt módon 
ábrázoló képeit, a kínzások jeleneteit tartalmazta.  
 
A Médiatanács a fentiekre tekintettel, továbbá figyelembe véve a gyermekeknek és 
kiskorúaknak az Alaptörvényből és az Mttv.-ből is levezethető kiemelt védelmét, a 
műsorelőzeteseknek a kiskorúak számára is könnyen elérhető műsorsávban történő 
vetítését nem tekintette csekély súlyú törvénysértésnek. 
 
A Médiatanács ezért – a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított 
szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően – az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt 
jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértés 
vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót 
visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy az 
egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a 
jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések 
tekintetében. 
 
A jogsértés miatti jogkövetkezmény alkalmazásának alapját az Mttv. 187. § (2) bekezdés és 
a (3) bekezdés b) pontja jelenti. A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az 
Mttv. 187. § (3) bekezdése bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint.  
 
 
„187. § (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt – a jogsértés jellegétől függően – 
a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a 
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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 az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pont megsértése tekintetében a 
jogkövetkezmény fajtájának és mértékének megállapítása során az Mttv. 187. § (2) 
bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túl az 
érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számát vette figyelembe.  
 
Az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek száma tekintetében a 
Médiatanács az AGB Nielsen Médiakutató Kft. nézettségi adataira hivatkozik, melyekből 
kiderül, hogy 2012. május hónapban az m1 képernyője előtt ülő gyermekek száma 19 óra 
után emelkedett meg jelentősen, ekkor a korábbi időszakhoz képest megháromszorozódott a 
számuk. A nézettségi adatok szerint átlagosan több mint 7 ezer kiskorú nézte ebben az 
időszakban a Médiaszolgáltató m1 csatornáját, 20 órakor pedig átlagosan közel 40 ezer 4-17 
év közötti kiskorú kapcsolt az m1-re legalább egy percre. A tinédzserek – 13-17 év közöttiek 
– is leginkább 19 és 22 óra között nézik az m1 csatornát.   
 
A Médiaszolgáltató öt alkalommal sértette meg a műsorelőzetesek közzétételére vonatkozó 
szabályt. A fenti adatok szerint három közzététel olyan időpontban került sugárzásra – 2012. 
május 13-án 20:07:29-kor, május 14-én pedig 20:06:25-kor és 20:40:35-kor –, amikor 
tizenhat éven aluli kiskorúak is jelentős számban tartózkodhattak a képernyők előtt.  
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdés szerinti mérlegelési szempontok közül a jogsértés 
folyamatossága és időtartama, a jogsértéssel elért vagyoni előny, a jogsértéssel okozott 
érdeksérelem és kár, valamint a jogsértés piacra gyakorolt hatása jelen jogsértés 
vonatkozásában nem volt értékelhető, továbbá az Mttv. 187. § (4) bekezdés szerinti 
ismételtség sem állapítható meg.  
 
A Médiatanács az Mttv. 187. § (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a 
fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) 
pont öt alkalommal történt megsértése miatt a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 
0,01%-ának megfelelő mértékű, azaz 50 000,- Ft – törvénysértésenként 10 000,- Ft – 
összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
A Médiatanács a bírság összegének meghatározásakor 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 hatósági eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási 
költség nem merült fel. 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Médiatanács nevében: 
 
 
 
 

Szalai Annamária  
elnök 

 
 
 
 

   dr. Auer János  
hitelesítő tag 
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Melléklet a Médiatanács 1562/2012. (VIII. 29.) számú határozatához: 

 
 

I. Az Mttv. 9. § (5) bekezdés megsértését megvalósító műsorszám 
 
Műsorszám címe:     Hacktion 
Epizód címe:     II./13.: A bosszú anatómiája 
Sugárzás dátuma:     2012. május 14.  
Sugárzás időpontja:     21:43:05-22:33:18 
Műsorszolgáltató besorolása:  III. kategória 
Jelzett korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott 
Műfaj:      televíziós sorozat 
 
 
Kifogásolt tartalmak és jelenetek: 
 
21:44:40-21:44:54 
Karola kinyit egy kólásüveget, mivel azonban azt korábban felrázták, kispriccel belőle a 
szénsav. Ezt a pillanatnyi zavart kihasználva a széken ülő nő felpattan, és teljes erőből 
nekilöki a másik nőt az ajtónak, majd pisztolyt fog rá és kiabál: „A kulcsot!” Ellenfele kést ránt 
és fenyegetőzik: „Úgyis elkaplak, okoska! Maja, nem lesz semmi baj, nem foglak bántani!” 
Vészjóslóan közelít felé a késsel, mire Maja lelövi, és a nő nyögve összeesik. 
 
21:45:06-21:45:12 
A gyilkosságot követően Maja a bezárt helyiség ajtajához közelít óvatosan a pisztolyával, ám 
ekkor egy kapucnis figura lép be, aki hátulról sokkolót nyom a lány nyakába. Az elektromos 
áram sercegése hallható, végül a lány eszméletlenül rogy össze.  
 
21:45:39-21:46:50 
Maját látjuk, amint egy székhez kötözve, alsóneműben és pulóverben retteg. A következő 
pillanatban közelről látjuk, amint valaki leönti vízzel. Maja ordítani kezd a szenvedéstől, majd 
liheg és szorongva néz a kínzójára. A férfi nekikezd a következő leöntéshez, de a nő kiküldi, 
majd kitépi az elektromos fűtőtest huzalját. A kábel végét felmutatja, majd bedugja a 
konnektorba, hogy áram alá kerüljön. Maja halálra vált arccal figyel. Az elektromos szikrák 
láthatóvá válnak a huzal végén, valamint a sercegés hangja is hallható. A kínzó nő (Karola) 
Majához közelít: „Tudom, hogy szereted a kísérleteket, eddig még sajnos nem volt alkalmam 
megmutatni az enyémet. Hamarabb kellett távozzunk a kommandósok miatt. A matematika 
nem volt az erősségem, de a fizikát azt kimondottan kedvelem.” Maja mellett guggolva, 
felmutatja a kábel szikrázó végét. Maja retteg. Közeliben láthatjuk, ahogy lassan a vízbe 
érinti a szabad végű, szikrázó vezetéket, amiben Maja lába is áll. Ezután Maja hörögve 
kiáltozni kezd, a következő képen pedig az látható, ahogy egy másik helyiségben a 
feszültségtől ingadozik az áramerősség, elmegy az áram, miközben Maja sikolya 
visszhangzik. A jelenet alatt mindvégig félelemkeltő zene szól.  
 
21:50:41-21:51:20 
Karola és az egyik embere között konfliktus támad, mire a nő megragadja a férfi nemi 
szervét, hogy ezzel fájdalmat okozzon. A férfi arca eltorzul, majd nyögve lehanyatlik a 
székre. Karola arra utasítja, hogy „Verjen életet a lányba!” Ezzel a megkínzott Majára utal.  
 
21:55:41-21:56:32 
Behozzák Maját a kínzója, Karola szobájába, majd durván a földre lökik. A lány nyög, 
miközben Karola gúnyosan kérdezi: „Hogy van az ujjad?” Maja nagy erőfeszítések közepette 
feltápászkodik, és egy kézmozdulatot tesz Karola felé. Eközben látszik, hogy az egyik ujja 
véres gézzel van bekötve. Karola arra utasítja, hogy szedje rendbe magát, mert vacsorázni 
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mennek (valójában üzletet akar kötni egy partnerrel). Erre Maja nagy nehezen 
feltápászkodik, ekkor újra megfigyelhető a véres keze. Átcsoszog a másik szobába a sérült 
lány, miközben Karola önelégülten mosolyog.  
 
21:58:25-21:58:38 
A mosdóban letekeri ujjáról a véres gézt Maja, miközben felszisszen a fájdalomtól. Láthatóvá 
válik az ujján lévő véres seb. Maja a tükörképének mondja: „Ki fogod bírni!” Ez alatt 
feszültségkeltő zene szól.  
22:07:52-22:08:30 
Karola egy idősebb úrral, a CIA emberével tárgyal Maja eladásáról. Éppen a feltételekről 
vitatkoznak, amikor Karola embere jelez valamit a nőnek. Miközben a potenciális üzletfél 
Karolának magyaráz, a nő a retiküljéért nyúl, majd így szól: „Igen, azt az ügyet zárjuk le! Meg 
ezt is!” Ezzel lelövi a férfit. Maja felkiált, látszik, amint két, golyó ütötte véres seb jelenik meg 
az idős férfi összecsukló holttestén. Karola megmotozza a holttestet, és megtalálja az 
áldozat telefonját. Közben jól kivehető a férfi nyitott szájjal megmerevedett hullája. Végül 
Karoláék elsietnek a helyszínről.  
 
22:10:12-22:10:31 
Az idős úr emberei bejönnek az utcáról, mert észlelik, hogy valami gyanús történt, de már 
csak a férfi hulláját találják, amit több alkalommal is megfigyelhetünk megmerevedett 
tekintetével és a két véres golyónyommal a mellkasán.  
 
22:21:37-22:23:04 
Karola videotelefonon beszél az I.V.O.-ban dolgozó Andrással. Bemutatja neki, miként 
kötötte ki András kollégáját – aki egyben András szerelme is – az oszlophoz és azzal 
egyidejűleg egy autóhoz is. Elmagyarázza Andrásnak, hogyan lép működésbe a halálos 
szerkezet, amelynek segítségével a fogva tartott Gréta lassú kínhalált halhat, a szerkezet 
ugyanis széttépi. Feladványt ad Andrásnak, akinek alig marad majd ideje kiszabadítani a 
lányt, feltéve, ha egyáltalán sikerül neki. Az eszméletlen Grétán azt is bemutatja, milyen az, 
amikor az autó elindul és a lány testét kifeszítik a láncok.  
 
22:24:39-22:24:55 
András odaér a láncokkal kikötözött Grétához, aki már magához tért. Arca halálra vált és 
rendkívül meggyötört. András idegesen járkál, megpróbálja kitalálni, hogyan tudná 
kiszabadítani a barátnőjét.  
 
22:27:08-22:27:38 
A magát katonai ügyésznek álcázó Karola belép az I.V.O.-ba az embereivel, majd fegyvert 
rántanak. Zsuzsa, az ott dolgozó kolléga is pisztolyt húz elő, de Karola gyorsabb, így lelövi a 
lányt. A testébe fúródó golyó véres nyomait közelről mutatják. Zsuzsa a földre zuhan, majd 
azt látjuk, hogy nem halt meg, hiszen kollégája a félig eszméletlen, vállon lőtt, ziháló lány feje 
alá pulóvert rak.  
 
22:29:38-22:29:43 
András nem tudja kiszabadítani Grétát, miközben Karola hívja telefonon. A férfi üvöltve 
mondja a nőnek: „Hogy lehet leállítani azt a kibaszott kocsit?!” Majd megfenyegeti Karolát, 
hogy meg fogja ölni, mire Gréta azt válaszolja, hogy ő most épp András egy haldokló 
kollégája fölött áll, és úgy érzi, nem András lesz az, aki őt elteszi láb alól.  
 
22:30:42-22:31:20 
A jelenet alatt félelemkeltő zene hallatszik, miközben a halálos szerkezet, a kocsi beindul. 
Közelről mutatják, ahogy a lány láncai lassan letekerednek, majd elkezdenek megfeszülni. 
Gréta halálra vált arccal kezd üvölteni. András nem tudja feltörni a rendszert, ezért inkább 
kipattan a kocsiból, és Gréta láncára fogja a pisztolyát. A képek az egyre fogyó időről (másfél  
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perc van hátra), a letekeredő láncról és a kipufogógáz fröcsköléséről a feszültségfokozó 
zene hangjaira váltakoznak. Az epizód véget ér, nem derül ki, hogy sikerült-e megállítani a 
szerkezetet.   
 

II. Az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pont megsértését megvalósító 
műsorelőzetesek 

 
DÁTUM CÍM KEZDÉS VÉGE TARTAM 

2012.05.11. Hacktion előzetes 11:58:51 11:59:21 0:00:30 
2012.05.13. Hacktion előzetes 20:07:29 20:07:59 0:00:30 
2012.05.14. Hacktion előzetes 13:27:14 13:27:44 0:00:30 
2012.05.14. Hacktion előzetes 20:06:25 20:06:55 0:00:30 
2012.05.14. Hacktion előzetes 20:40:35 20:41:05 0:00:30 

 
 
Budapest, 2012. augusztus 29. 
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Szalai Annamária  
elnök 

 
 
 
      

dr. Auer János  
hitelesítő tag 
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