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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1339/2013. (VIII. 28.) számú 
 

H A T Á R O Z A T A  
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello 
Central Europe Műsorszolgáltató Zrt.-vel (1139 Budapest, Lomb u. 23-27., továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató a Film Mánia csatornán 2013. 

 

március 1-jén 21 óra 4 perctől sugárzott „Ong 
Bak 2 – A bosszú” című műsorszám közzétételével megsértette a műsorszámok korhatár-
kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat, ezért a 
Médiaszolgáltatót 

800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint bírsággal sújtja. 
 
A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a műsorszám előzeteseinek a 
Film Mánia csatornán 

 

2013. február 26-án 21:45:58-kor és 27-én 21:29:58-kor történt 
sugárzásával két alkalommal megsértette a műsorelőzetesek közzétételére vonatkozó törvényi 
előírást, ezért a Médiaszolgáltatót 

140 000 Ft, azaz száznegyvenezer 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 bírságfizetési 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 az annak közlésétől 
számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 
Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel 
kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a 
keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a 
bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. 
 

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 alapján, hivatalból vizsgálta a 
Médiaszolgáltató Film Mánia csatornáján 2013. március 1-jén 21 óra 4 perces kezdettel 
sugárzott „Ong Bak 2 – A bosszú” című műsorszámot. A hatósági ellenőrzés során felmerült az 
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Mttv. 9. § (6) bekezdésének, a 10. § (1) bekezdés d) pontjának, valamint – a műsorszám 
előzeteseinek sugárzásával kapcsolatban – a 10. § (1) bekezdés f) pontjának megsértése. 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § ba) 
pontjában foglalt hatáskörében 2013. július 24-én hivatalból hatósági eljárást indított a 
Médiaszolgáltatóval szemben. A Ket. 29. § (3) bekezdése szerint a 1268/2013. (VII. 24.) számú, 
MN/31910-4/2013. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a hatósági 
ellenőrzés megállapításairól és a Ket. 51. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi 
jogosultságáról, valamint a Ket. 68. § (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről.  
 
A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról értesítő végzést a visszaérkezett tértivevény 
tanúsága szerint 2013. július 31-én vette át; nyilatkozata 2013. augusztus 9-én érkezett. 
 
A Médiaszolgáltató vitatta a jogsértést. 
 
Elöljáróban hangsúlyozta, hogy nem az eredeti filmalkotást vetítette az érintett adásnapon, mert 
abból a vonatkozó szabályoknak való megfelelés érdekében bizonyos jeleneteket kivágott. 
 
Előadta, hogy a filmalkotás korhatári besorolásánál figyelembe vette, hogy a 16-18 év közötti 
korosztály már komoly médiatapasztalattal rendelkezik, ezért tagjai számára nem jelent gondot 
olyan műsorszámok feldolgozása, amelyeknek meghatározó eleme az erőszakos módon 
megoldott konfliktus; e korosztály általában képes ezeket a műveket a hétköznapi valóságtól 
távol eső fikcióként kezelni.  
 
A Médiaszolgáltató elmondta, hogy a korhatári besorolás során irányadó tényezőként vette 
figyelembe a külföldi filmklasszifikációs intézmények besorolását, és azt tapasztalta, hogy a 
besorolást végző hatóságok több mint kétharmada a 18 év alatti korosztály számára is elérhetővé 
tette az alkotást. 
 
A Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy a törvényi szempontokat szem előtt tartva járt el a 
besorolásnál; azért döntött a IV. korhatári kategória mellett, mert ebben a kategóriában a témák 
tekintetében nincs korlátozás. Kijelentette, hogy fizikai kínzás vagy csonkítás, sérülések 
sokkolóan nyílt, részletes megjelenítése, valamint hidegvérrel végrehajtott erőszakos 
cselekedetek ábrázolása – a Médiatanács Klasszifikációs ajánlása szerint a IV. kategóriában 
kiemelten nem javasolt tartalom – nem szerepelt az alkotásban, köszönhetően annak, hogy azt 
„önkorlátozó lépésként” számos helyen megvágta.  
 
A Médiaszolgáltató előadta, hogy a „műsorszám története teljes mértékben fiktív, nem a jelenben, 
hanem több száz évvel ezelőtt játszódik”, délkelet-ázsiai kultúrkörben. Ez kizárja a történettel, 
körülményekkel és a főszereplővel való azonosulás lehetőségét. Kijelenthető az is, hogy a 
főszereplő nem vonzó karakter, továbbá személyiségéről, értékrendjéről alig tudni valamit, a róla 
kapott információk tehát nem elegendőek a vele való azonosuláshoz. A személyéhez kapcsolódó 
önkényes igazságszolgáltatásról a film végén kiderül, hogy értelmetlen, sehova nem vezető út, 
ami szintén nem teszi vonzóvá, példaképpé a főhőst. A Médiaszolgáltató kifejtette, hogy 
valójában nincs is szó önkényes igazságszolgáltatásról, hiszen nincs olyan hatalom, amely 
hivatott lenne a főhős és a herceg ügyében igazságot tenni, a legfőbb hatalom annak a kezében 
van, aki a törvényszegést elkövette. Ilyen körülmények között mindenfajta igazságszolgáltatás 
önkényes.  
 
A Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy a filmalkotás gyermekeket érintő jelenetei a 
rabszolgaságot mutatták be, azt pedig csak negatívan lehet ábrázolni. A kifogásolt jelenetek 
dramaturgiai szerepe az volt, hogy a kiszolgáltatottak helyzetének bemutatásával elítélje a 
rabszolgaságot. Hozzátette, hogy a rabszolgaság az érintett korosztály számára nem tabutéma, és 
bemutatása nem lépte túl a IV. korhatári kategória szempontjait.  
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A Médiaszolgáltató összefoglalóan előadta, hogy a műsorszámnak valóban hangsúlyos, de nem 
meghatározó eleme az erőszak. A film lerövidítése után megmaradt harci jelenetek ahhoz az 
ázsiai iskolához tartoznak (Jackie Chan, Jet Li, Sammo Hung által készített filmek), amelyben a 
harcművészet-ábrázolás a vér és brutalitás mellőzésével inkább az akrobatikus látványelemek 
hangsúlyozására törekszik. Ezen filmek többsége a legtöbb filmklasszifikációs intézménytől a 12-
16-os besorolást kapta.  
 
A Médiaszolgáltató a fenti indokok alapján az eljárás megszüntetését kérte. 
 
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. 
 

1. Az Mttv. 9. § (6) bekezdésének megsértése 
 
A műsorszám tartalma és a kiskorúak védelme szempontjából különösen kifogásolt jelenetek: 
 
A műsorszám az Ong Bak trilógia második része. Főhőse Tien, a nemes Siha Decho család 
egyetlen fia. A fiú, miután szüleit Rajasena nagyúr emberei meggyilkolják, rabszolgasorba 
kényszerül. Ellenálló, harcos természete miatt a kereskedők igyekeznek gyorsan megszabadulni 
tőle: egy viadalra viszik, ahol az életéért kell küzdenie egy krokodillal. Az állattal folytatott 
esélytelen csatát egy ellenálló csoport vezetője, Cher Nung szakítja félbe, megmentve így a fiú 
életét. A férfi magával viszi a gyermeket a táborába, ahol harcművészt nevel belőle. Tient a 
bosszú élteti, hamarosan mindenkinél ügyesebbé válik. Elhagyja a tábort, hogy felkutassa szülei 
gyilkosait. Rajasena katonáit sorra likvidálja, nem ismer kegyelmet. Végül visszatér a 
szülőfalujába, ahol zsoldosok hada várja. Utolsó leheletéig küzd, mikor az uralkodó elárulja neki, 
hogy mestere, Cher Nung ölte meg az apját. Tien lelkileg összetörik, végez meggyötört tanítójával, 
majd feladja a küzdelmet. A katonák elfogják, Rajasena pedig kínhalálra ítéli a fiút.  
 
21:07:31–21:09:50 
Tien és egy férfi vágtat a sötétben, katonák hada üldözi őket. Miután a fiú életét megmentette, a 
harcos magára marad az ellenfeleivel. Egy tisztáson még többen várják felfegyverkezve, majd 
nyílzáporral kivégzik. Az egyik katona a hátára fordítja a vérző, halott férfit, majd vágás után 
távolabbról látható, ahogy kiterítve fekszik a ló és lovasa. 
 
21:12:05-21:18:03 
Egy faluba érkezik a rabszolgákat szállító karaván. A kereskedők kilökdösik a ketrecből a 
foglyokat. Tien menekülni próbál, de az őrök túlerőben vannak, megragadják, és egy sötét 
helyiségbe lökik, ahol nagy mennyiségű vérrel öntik le. A kimerült fiút ütemes kántálás és dobszó 
kíséretében egy medence széléhez vezetik. Tien újra megkísérli a szökést, egy kővel beleüt 
fogvatartója szemébe. Az ütéstől a kereskedő megtántorodik, majd dühödten behajítja a fiút a 
medencébe, ahol krokodilt uszítanak rá. Reménytelen küzdelem veszi kezdetét, Tien hiába próbál 
menekülni, mindig visszataszítják a vízbe. Eközben támadás indul a kereskedők ellen. A harci 
jelenetben közelről láthatók a késsel szúrt sebek, hallhatók a csonttörések. Tien Cher Nungtól 
kap egy tőrt, így a víz alá merülve sikerül végeznie a krokodillal.  
 
21:34:46–21:37:28 
Tien az utolsó bátorságpróbájához érkezik. Egy barlangban segítségért könyörög egy női hang, de 
mikor lehajolna hozzá, az oroszlánhörgést hallató idegen rátámad. Hosszabb harc veszi kezdetét, 
melynek végén Tien elvágja ellenfele torkát. Cher Nung: „A gyilkolás és a szánalom. Az utolsó két 
dolog, amit egy vezérnek meg kell tanulnia.” 
 
21:45:35–21:47:02 
Támadás éri a falut, de Tienék már felkészülten várják a harcosokat. Látványos küzdelem 
következik kardokkal, dárdákkal, fáklyákkal. A fiú és társai mindenkivel végeznek. 
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21:54:51–21:59:22 
A rabszolgavásáron lerántják a leplet a ketrecekről a férfiak. Elrabolt anyák és gyermekeik sírnak 
elválasztva egymástól. Az egyik asszonyt kirángatják licitálásra, de a nő kiszabadítja magát, és 
kétségbeesetten a fiához fut. A kereskedő azonban a hajánál fogva felhurcolja az emelvényre, 
majd ütlegelni kezdi az ijedt, jajveszékelő nőt a gyermeke szeme láttára. Hirtelen a bámészkodó 
tömegből valaki egy korsót dob az őr fejéhez. A férfi megtántorodik, majd a népen átgázolva 
keresni kezdi a támadóját. Szétveri a korsós bódéját, ütlegelni kezdi az árusnak mutatkozó Tient. 
A fiú egy hirtelen mozdulattal vág vissza, hosszas verekedés kezdődik, hallani a csontok törését. 
Miután mindenkit legyőz, Tien diadalittasan tekint az égre. Az életéért könyörgő kereskedővel 
szemben a fiú nem ismer kegyelmet, a krokodilok közé viteti a férfit.  
 
22:02:21–22:06:42 
Tien visszaemlékezései láthatók.  A mit sem sejtő fiút egy áruló harcos kíséri,  de egy lovas a 
gyermek megmentésére siet, rátámad a férfira. Kardpárbaj veszi kezdetét, melyben a védelmező 
férfi győzedelmeskedik, először az áruló csuklóját metszi el, majd a nyakát szegi támadójának 
(látható a kifröccsenő vér). Eközben a falu lángokban áll, mindenhol holttestek fekszenek. Tien 
szüleit elfogták, a nő a férjét hívja, könyörög, de a katonák lefogják. Siha Decho utolsó erejével 
támadni készül, de nincs esélye, egy nyílvessző leteríti. Tien egy bokor mögül nézi végig szülei 
haláltusáját. A támadók először a férjéhez szaladó nőt nyilazzák le (lassítva mutatják, ahogy a 
vessző eltalálja az asszonyt, majd az apa és fia fájdalomtól eltorzult arca látható). Ezután a férj 
következik.  Egy maszkos ember vágja el a torkát,  Siha Decho nyakából ömlik a vér.  Tien 
fájdalmasan felsikolt, ezért menekülniük kell. Megismétlődik a műsorszám elején látható 
üldözéses jelenet (21:07:31–21:09:50).  
 
22:23:14–22:25:33 
A színpadra bombákat gurítanak, így kitör a pánik. A robbanásoknak több ember is áldozatul esik. 
Tien álarcban támadja a nagyúr embereit, kardjával kaszabolja őket. Nyakon szúrja az egyik 
testőrt (az artériából spriccel a vér), majd Rajasena oldalát sebzi meg a kardjával. Messzire rúgja 
a férfit, majd folytatja a testőrök likvidálását. Tien: „Eljöttem, jól látod! Eljöttem, hogy bosszút 
álljak!” Kardja végével kezdi ütlegelni a nagyurat, miközben a pengével tovább öli a támadókat. 
Füstbombát dob közéjük, ettől a megzavarodott katonák egymást kezdik mészárolni. Tien a 
mélybe löki Rajasenát, majd egy ugrással ő is elhagyja a termet.   
 
22:26:06–22:38:35 
Tien visszatér a szülőhelyére. A falut zsoldosok őrzik, akik már várják a fiút. Az egyik harcosban 
Tien felfedezni véli a szülei gyilkosát (újra felidéződnek apja véres kivégzésének emlékképei). 
Hosszabb küzdelem következik, melynek végén a fiú elvágja ellenfele torkát (látható a 
kifröccsenő vér). Nem sokkal ezután azonban újabb maszkos fegyveresek támadnak rá. 
Elnyújtott, harci elemekben gazdag jelenet látható rúgásokkal, kardvívással, miközben Tien egyre 
kimerültebb lesz. A fiú erősen vérzik a hasát ért vágás következtében. Utolsó erejét összeszedve 
láncos bottal, majd karddal küzd tovább a falut őrző harcosok ellen. Megjelenik a szelídített 
elefántja is, így az állat segítségével folytatódik a vérre menő összecsapás. Hirtelen a fák tetejéről 
előbukkan egy szellemszerű harcos, akinek végül sikerül a földre kényszerítenie a fiút (belemar 
karmaival Tien sebébe, majd az elefánt agyarain fekvő fiúra ugorva a csontjait töri).   
 
22:41:07–22:43:51 
A legyőzött fiút az uralkodó szembesíti apja gyilkosával, Cher Nunggal. A férfi összecsap 
tanítványával, hamarosan azonban kiderül, hogy nem akar végezni vele. A földre kerülve sírva kéri 
Tient, hogy ölje meg őt. Eltöri a kardját, majd a fiú a visszapattanó pengével vágja el Cher Nung 
torkát (ismét felvillannak apja kivégzésének képei). Mindketten összeesnek, körülöttük véres a 
talaj. Tien számára az uralkodó lassú kínhalált szán. 
 
  



5 
 

A műsorszámok korhatári kategóriába sorolásának szempontjait az Mttv. 9. §-a határozza meg. 
 
Az Mttv. 9. § (5) bekezdése 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”.  
 
Az Mttv. 9. § (6) bekezdése szerint „Azt a műsorszámot, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, 
szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy 
meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, az V. 
kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizennyolc éven aluliak számára nem 
ajánlott”. 
 
A Médiaszolgáltató a műsorszámot a IV. korhatári kategóriába sorolta, azaz tizenhat éven 
aluliaknak nem ajánlotta a megtekintését. 
 
Az idézett törvényi rendelkezések alapján a IV. és V. kategória közötti választásnál a 
Médiaszolgáltatónak azt kellett megállapítania a sugárzott filmalkotás kapcsán, hogy az abban 
előforduló erőszak utalásszerűen jelent-e meg, illetve erőszakos módon megoldott konfliktusok 
bemutatása során, avagy a műsorszám meghatározó elemeként, közvetlen, naturális ábrázolás 
útján. A Médiaszolgáltatónak mindezek alapján kellett mérlegelnie, hogy a műsorszám egésze 
kedvezőtlen befolyást gyakorolhatott-e a 16, avagy a 18 éven aluliak személyiségfejlődésére.  
 
A műsorszám V. korhatári kategóriába sorolásának indokai a következők: 
 
A tartalmi vizsgálat körében a Médiatanács megállapította, hogy a műsorszámban gyakran jelent 
meg durva erőszak, a filmalkotásban domináltak a harcjelenetek, illetve a kivégzéseket és 
kínzásokat ábrázoló képsorok, amint az összefoglaló tartalmi elemzésből és a kiemelt 
jelenetekből is kitűnik. 
 
A Médiatanács, és jogelődje, az ORTT határozatainak felülvizsgálata során keletkezett bírói 
értelmezés szerint, ha a klasszifikáció során megállapítást nyer, hogy a műsorszám erőszakot 
tartalmaz, vizsgálni kell annak mibenlétét, többek között a kontextust, amelyben az megjelenik, 
az erőszak hatását esetlegesen erősítő képi- és hanghatások jelenlétét, az erőszakos jelenetek 
mondanivalóját, üzenetét stb. Csak így állapítható meg, hogy az agresszív tartalom alkalmas 
lehetett-e a kiskorúak személyiségfejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.   
 
A Médiatanács fenti iránymutatás szerint elvégzett elemzése arra mutatott rá, hogy a film 
kizárólagos célja az ázsiai harcművészet bemutatása volt, a bosszúállásról szóló filmek tipikus 
dramaturgiájára építve. Az alkotók az intenzívebb hatás érdekében a különösen kegyetlen 
részeket lassításokkal, közeli képekkel emelték ki. A küzdelmek során az ütéseket, rúgásokat 
rendkívül élethűen ábrázolták (pl. csonttörések, ütközések, vágások hangjai és látványa). A 
filmben a gyilkolás „természetes” következménye volt a küzdelmeknek. A durva erőszak ily 
módon folyamatosan, naturalisztikus ábrázolás útján volt jelen a filmalkotásban. 
 
A Médiaszolgáltató az eljárás során tett nyilatkozatában előadta, hogy a főhős személyiségéről, 
értékrendjéről alig tudni valamit, a gyerekkoráról szóló néhány információ pedig nem könnyíti meg 
a vele való azonosulást a kamaszkorú nézők számára. 
 
A műsorszám elemzése is a Médiaszolgáltató által előadottakat tárta fel, azaz a filmben 
nincsenek kidolgozott karakterek, az alkotók nagyon egyszerűen jóra és rosszra osztották a 
szereplőket, a kettejük harcáról szól az alkotás. A műsorszámban jellemfejlődés sem figyelhető 
meg, ami önmagában nem kifogásolható, azonban a halmozottan előforduló agresszív jelenetek 
egyéb tartalom nélkül öncélúak, a bosszúálló főhős pedig kimondottan negatív mintát közvetít a 
modellkeresés időszakában lévő tinédzserek számára.    
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A Médiatanács fenntartja a hatósági ellenőrzés megállapításait tartalmazó, az eljárás indításáról 
értesítő végzésében kifejtetteket, miszerint a gyermekként árván maradt főhős azonosulást 
válthat ki a védendő korosztály tagjaiból, miközben felnőttként csak a bosszú élteti, könyörtelenül 
végez mindenkivel, aki az útjában áll. Az egyik harcjelenetet követően Tien diadalittasan és 
büszkén tekint az égre, arcán mosollyal (21:54:54–21:59:30).  
 
A Médiatanács kifogásolta, hogy a film több jelenetében láthatók gyermekek kiszolgáltatott, 
embertelen helyzetekben (pl. rabszolgavásáron). A Médiaszolgáltató erre úgy reagált, hogy a 
sérelmezett jelenetek dramaturgiai célja a kiszolgáltatottak helyzetének bemutatásával a 
rabszolgaság elítélése.  
 
A Médiatanács ezzel szemben megállapította, hogy a film nem ítélte el, csupán bemutatta a 
gyermekekkel szemben elkövetett kegyetlenségeket. Tiennek gyermekként egy viadalon kellett 
küzdenie (21:12:05-21:18:03), a védekezni és szökni próbáló fiút ütlegelték a kereskedők, majd 
egy szertartás keretében nagy mennyiségű vérrel öntötték le, és egy medencébe taszították, ahol 
krokodilt uszítottak rá. A menekülni próbáló Tient újra és újra visszarúgták a vízbe. Egy másik 
jelenetben (21:54:51–21:59:30) síró gyerekeket szállítottak ketrecekben, anyjuktól elválasztva. 
Az egyik nőt, aki szerette volna kiszabadítani a fiát, elfogták, majd ütlegelni kezdték. A jelenetet a 
gyermek sírva, rettegve kísérte figyelemmel.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy az erőszak fentiekben részletezett durva, folyamatos és 
naturalisztikus bemutatása túllépte a IV. korhatári kategóriában elfogadható mértéket. Az 
erőszaktartalmú jelenetek folyamatossága, a sebesülések részletező és élethű bemutatása, 
valamint az erőszak naturális ábrázolása miatt az alkotás károsan befolyásolhatta a kiskorúak 
személyiségfejlődését, ezért azt az V. korhatári kategóriába – tizennyolc éven aluliaknak nem 
ajánlott – kellett volna sorolni. 
 
A Médiatanács besorolását nem alapozza meg, de ahhoz támpontot, iránymutatást jelenthet a 
külföldi filmklasszifikációs intézmények besorolása, melyek többsége az elemzett alkotás 
megtekintését kifejezetten a felnőtt nézőközönség számára javasolta. Az IMDB (Internet Movie 
Database) adatai szerint a művet az USA-ban „R” (korlátozott [restricted]) jelöléssel látták el (17 
éven aluliaknak nagykorú felügyelete mellett ajánlott). Németországban az FSK (Freiwillige 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) kizárólag 18 éven felülieknek ajánlotta az alkotás 
megtekintését.  
 
A Médiatanács a hatósági ellenőrzés során megállapította, hogy a Médiaszolgáltató lerövidítette 
az eredeti filmet, azonban ez nem befolyásolja a közönséghez eljuttatott tartalom értékelését. A 
Médiatanács a Médiaszolgáltató Film Mánia csatornájának médiaszolgáltatását rögzíti és 
ellenőrzi, ilyenformán a televíziónézők számára sugárzott tartalom alapján állapította meg, hogy 
nem volt megfelelő a műsorszám korhatári besorolása, nem az eredeti alkotáshoz képest 
értékelte az egyes jeleneteket.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy a műsorszám közzétételével a Médiaszolgáltató megsértette 
az Mttv. 9. § (6) bekezdését. 
 

2. Az Mttv. 10. § (1) bekezdés d) pontjának megsértése 
 
Az Mttv. 10. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „Lineáris médiaszolgáltatásban (…) az V. 
kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva, 22 óra és 05 óra között tehető közzé”.  
 
Az V. korhatár-kategóriába tartozó műsorszámok kizárólag az éjszakai műsorsávban, 22 óra után 
sugározhatók. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a műsorszámot 21 óra 4 perces kezdettel 
tette közzé, megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdés d) pontját. 
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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”. 
 
A Médiaszolgáltató a műsorszám előzeteseit 2013. február 26-án és 27-én egy-egy alkalommal 
22 óra előtt tette közzé, mellyel megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontját. 
 
A nem megfelelő időpontban közzétett előzetesek: 

dátum cím kezdés vége időtartam 
2013. 02. 26. ajánló – Ong Bak2 21:45:58 21:46:18 0:00:20 
2012. 02. 27. ajánló – Ong Bak2 21:29:58 21:30:18 0:00:20 

 
A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények megállapítása során az 
alábbiakat vette figyelembe:  
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezmény abban az esetben 
alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú és ismételtség 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”. 
 
A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi esetekben állapította meg a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (6) bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés d) és 
f) pontjainak megsértését: 
 

Média- 
szolgáltatás 

Médiatanács 
határozatának 

száma 

az Mttv. 
megsértett 

rendelkezése 

jogsértés 
elkövetésének 

időpontja 
alkalmazott 

jogkövetkezmény 

Filmmúzeum 737/2012. (IV. 18.) Mttv. 10. § (1) f) 2011. december 30. Mttv. 187. § (3) 
50 000 Ft 

Film Mánia 22/2013. (I. 9.) 
Mttv. 9. § (6) és 

10. § (1) d) 2012. július 18. Mttv. 187. § (3) 
200 000 Ft 

Mttv. 10. § (1) f) 2012. július 10-15. 
(hat alkalom) 

Mttv. 187. § (3) 
120 000 Ft 

Film Mánia 476/2013. (III. 20.) 
Mttv. 9. § (6) és 

10. § (1) d) 2012. október 3. Mttv. 187. § (3) 
300 000 Ft 

Mttv. 10. § (1) f) 2012. október 1-2. 
(két alkalom) 

Mttv. 187. § (3) 
80 000 Ft 

Film Mánia 626/2013. (IV. 10.) 

Mttv. 9. § (6) és 
10. § (1) d) 2012. november 22. Mttv. 187. § (3) 

500 000 Ft 

Mttv. 10. § (1) f) 
2012. november  

15-21. 
(öt alkalom) 

Mttv. 187. § (3) 
300 000 Ft 

  Film Mánia 706/2013. (IV. 25.) 

Mttv. 9. § (6) és 
10. § (1) d) 2012. november 5. Mttv. 187. § (3) 

500 000 Ft 

Mttv. 10. § (1) f) 
2012. november  

3-4. 
(két alkalom) 

Mttv. 187. § (3) 
120 000 Ft 
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A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerinti ismételtség az Mttv. 9. 
§ (6) bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés d) és f) pontjainak megsértése tekintetében is 
fennáll, tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogsértéseket megelőzően a Médiatanács négy 
határozatában is jogerősen megállapította ugyanezen jogszabályhelyek megsértését olyan esetek 
vonatkozásában, amelyeket a jelenlegi jogsértéseket megelőző háromszázhatvanöt napon belül – 
2012. júliusban, októberben és novemberben követett el a Médiaszolgáltató.  
 
A jogsértések 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 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 törvénysértés súlyának értékelése körében figyelembe vette a Médiatanács, hogy a gyermekek 
és kiskorúak az Alaptörvényből és az Mttv.-ből is levezethetően kiemelt védelemben részesülnek, 
ezért az Mttv. 9. § (6) és a 10. § (1) bekezdés d) és f) pontjának megsértését súlyos jogsértésnek 
értékelte.  
 
A Médiatanács ugyancsak a jogsértés súlyának megítélésénél értékelte azt a tényt, hogy a 
Médiaszolgáltató 21 óra 4 perctől sugározta a műsorszámot, azaz csaknem egy órával az V. 
korhatári kategóriába sorolt műsorszámok közzétételére meghatározott késő esti műsorsávot 
megelőzően, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy jelentős számú kiskorút is elért a bosszúállásról 
szóló akciófilm.  
 
A Médiatanács az Mttv. 187. § (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a 
jogsértés súlyán túl figyelembe vette az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek 
számát.  
 
A Médiatanács az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek száma tekintetében az 
AGB Nielsen Médiakutató Kft. nézettségi adataira hivatkozik, mely szerint kimutathatóan 
kiskorúakat is elért a műsorszám. A műsorszám ideje alatt 2 400 gyermek (4-17 éves) nézte a 
Film Mánia adását, zömmel 12 év alattiak. Azoknak a 18 éven aluliaknak a száma, akik legalább 
egy percre belepillantottak a szóban forgó adásba, közel 31 000 fő.   
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdés szerinti további mérlegelési szempontok e jogsértések 
vonatkozásában nem voltak értékelhetők. 
 
Mindezekre tekintettel a Médiatanács – 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 
jogsértések vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a 
Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács úgy ítélte 
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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 Médiatanács az Mttv. 187. § (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság 
és arányosság elvének figyelembevételével, az Mttv. 9. § (6) és 10. § (1) bekezdés d) pontjának 
megsértése miatt a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 1,6%-ának megfelelő mértékű, 
azaz 800 000 Ft összegű bírságot, míg az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának két alkalommal 
történt megsértése miatt a kiszabható bírságmaximum 0,28%-ának megfelelő mértékű, azaz 
140 000 Ft (alkalmanként 60 000 Ft) 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. 
 
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, 2013. augusztus 28. 
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