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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 m2 állandó megnevezésű csatornán 2013. május 4-én 12 óra 37 perctől 
sugárzott „Barátom, Knerten – Lillebror és a színes harisnyák” 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. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől 
számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a 
Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél 
benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel 
támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 
tárgyalás tartása nélkül 30 napon belül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. 

 
 

I n d o k o l á s 
 
 

A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a 
Médiaszolgáltató által üzemeltetett m2 elnevezésű csatornán 2013. május 4-én 12 óra 37 
perctől sugárzott „Barátom, Knerten – Lillebror és a színes harisnyák” című műsorszámot, 
melynek során felmerült az Mttv. 9. § (3) bekezdésének 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 2013. augusztus 28-án hatósági eljárást 
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indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1329/2013. (VIII. 28.) számú, MN/33968-
4/2013. 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 2013. szeptember 5-én átvette; nyilatkozattételi jogával az eljárás során nem 
élt.   
 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményeit 
tartalmazó vizsgálati jelentés és a műsorszám megtekintése alapján az alábbi tényállást 
állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 
 
A műsorszám tartalma: 
 
Lillebror a szüleivel és testvérével a városból vidékre költözik. A falu zárt közösség, az ott lakók 
érdeklődve figyelik az újonnan érkezett család életét, a kisfiúnak és testvérének meg kell 
küzdenie azért, hogy a falubéliek befogadják őket. A család nehéz anyagi helyzetben van, így az 
édesanya is kénytelen munkát vállalni a helyi vegyeskereskedésben. Lillebror testvére iskolába 
jár, ezért a fiúnak egyedül kell elfoglaltságot találnia. A hatalmas képzelőerővel megáldott 
Lillebror barátja – Knerten – egy faág, amivel megosztja kalandjait, ismereteit, félelmeit. Knerten 
segítségével Lillebror barátokat és ellenségeket is szerez a faluban. Miközben őt magával ragadja 
élénk fantáziájának álomvilága, családjának sikerül véglegesen beilleszkednie a falu 
közösségébe. 
 
Az óvodáskorú közönség védelme szempontjából különösen kifogásolt jelenetek: 
 
12:42:36–12:42:48 
Lillebrornak beszorul a keze a padlódeszkába. A fiú felsikolt, majd hirtelen átszakad a padló, és 
egy emeletet zuhan, a nappali padlóján köt ki. A fiú megrémül az eséstől.  
 
12:47:42–12:48:10 
Knerten testén hangyák futkároznak. A bábu segítségért kiált. Lillebror a segítségére siet, 
felemeli, majd lesöpri róla a rovarokat, majd nyugtatgatja, szerinte csak összecsipkedték. Knerten 
elmondja, hogy a hangyák megeszik a fát: „Az a sötét tekintetű gazfickó leharapott egy hatalmas 
darabot a kezemből! A hangyák felfalják a fát.” 
 
12:48:37–12:49:12 
Az anya köhögve tárja ki az ablakot, amelyen füst gomolyog kifelé. Lillebror meghallja Knerten 
segélykiáltását. A bábu a lángok között áll, és az életéért könyörög, mint a máglyán a 
boszorkányok. A kamera fokozatosan közelít a fabábura. Az „arcán” tükröződő érzelmek egyre 
kivehetőbbek. Knerten: „Segítség! Ártatlan vagyok! Nem tettem semmi rosszat! Segítség!” 
Lillebror kiszedi a kályhából a fabábut.   
 
12:50:40–12:50:53 
Lillebror álmában sűrű, sötét, homályos, hátborzongató erdőről álmodik, amiben Knerten 
segélyhívását hallja. A képen látható, amint hangyák másznak Knerten „testén”. A kamera 
közelről mutatja a szokatlan képet. A jelenet félelemkeltő. 
 
12:55:13–12:56:32 
Lillebror lerakja a polcra a bábut, az órákat nézegeti, amikor megjelenik két kislány, és meredten, 
erőszakosan néznek Lillebror szemébe. A lányok megnyomják az óra csörgőjét, Lillebror megijed, 
a két kislány pedig kihasználja a helyzetet, és ellopja a bábut. A lányok Knertent a babájuk mellé 
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helyezik. Lányok: „Nahát! Igazán jól nézel ki, mocskosul jól! Nézd, milyen édesek így ketten, 
tényleg mocskosul jól néznek ki!” A zene sejtelmesre vált, a baba megmozdul, és Knerten fölé 
magasodva – a faág tiltakozása ellenére – puszit akar adni neki. 
 
12:56:36–12:56:45 
A két lány azon veszekszik, hogy mit csináljanak a fabábuval: „Gyere! Vigyük el hozzánk! Ne! 
Hozzánk vigyük! Mindig azt csináljuk, amit te akarsz! Hülye vagy! Nem igaz! Te vagy a hülye!” 
 
13:00:19–13:00:53 
A buszon ülő fiatalok Lillebror apján, munkáján és Philip haján gúnyoldódnak. Philip zavarban 
van, szégyenkezik, és Lillebror értetlenkedik, amikor párhuzamot vonnak a bátyja hosszú haja és 
az apja által értékesített melltartók között. 
 
13:00:59–13:02:11 
Az óvodáskorú fiút magára hagyja az anyja. Lillebrort édesanyja az üzlet mögé kíséri, leülteti egy 
padra. Elmondja neki, hogy nem mehet be vele az üzletbe, és majd később hoz neki ennivalót. 
Addig Knertennel kell játszania. A magára hagyott kisfiú, hogy segítsen a család anyagi helyzetén, 
az árokparton üvegek gyűjtésébe kezd. 
 
13:13:07–13:14:21 
Lillebror és Knerten hazafelé tartanak az erdőn át, de a sötétben eltévednek. Az erdő idővel egyre 
félelmetesebbnek tűnik, Lillebror feszülten lépked, egyre jobban fél, s hogy elterelje a gondolatait, 
Knertennel beszélget. Lillebror szeme előtt megelevenedik a kacagó királylány, a sárkány, majd a 
falubeli lányok, amíg meg nem hallja édesapja hangját. A zene és a sötét tónusok fokozzák és 
kiemelik a fiú félelmét. 
 
13:14:51–13:15:38 
Lillebror az ágyon fekszik, és hallgatja, amint az apja és anyja veszekednek.  
Anya: „[…]Szóval megint én vagyok a hibás? Nagyon jól tudod, hogy csak azért dolgozom az 
üzletben, hogy ki tudjuk fizetni a házunkat!”  
Apa: „Ezzel most azt akarod mondani, hogy túl keveset keresek?”  
A bátyja ekkor bejön, majd lehorgasztott fejjel elmondja, hogy nyugodjon meg, az apjuk csak el 
van keseredve, mert nem keres eleget. 
 
13:16:35-13:16:47 
Lillebror álmában félelmetes fényeket, zsizsegést hall. A baljós aláfestő zene fokozza a 
feszültséget. Ismét Knerten látható rovarokkal a testén. 
 
13:17:44–13:19:20 
Lillebror egyedül marad a lakásban. Lázasan fekszik az ágyban, nehezen veszi a levegőt. A magas 
láztól rémképeket lát. Enni sem tud, víziói vannak. A kamera homályos képekkel érzékelteti a fiú 
vélhetően zavaros látását. Az ajtónál fényeket és hangokat észlel, így kiles a kulcslyukon. 
Félelmében Lillebror egy sárkányt képzel az ajtó elé. A fiú és vele együtt Knerten reszketve bújnak 
az asztal alá, az ajtórésben gomolygó füstben karmos kezet lát, majd megjelenik a titokzatos 
falubeli lány is. Fények villódznak a lakáson végig, Lillebror hangosan kiabálva elzavarja a képzelt 
sárkányt. Hirtelen belép egy idős hölgy az ajtón, akinek láttán Lillebror megkönnyebbülten, 
hangosan sírva fakad.  
 
13:30:03–13:30:28 
A fiú megtudja, hogy el kell költözniük, mert nem maradt pénzük a felújításra. Lillebror az ágy alá 
bújva ordít, miközben a kezében Knertent szorongatja. Anyja kétségbeesett arcot vág, és 
megpróbálja rávenni a hisztiző gyermekét, hogy jöjjön ki az ágy alól. A zavart csak fokozza az apa 
és Philip háttérben történő veszekedése. 
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13:32:24–13:32:54  
A piros kabátos nő lehajol és észrevesz valamit a harisnyáján: „A fenébe! Felszaladt egy szem a 
harisnyámon!” Ekkor észreveszi Lillebrort és a fején lévő színes harisnyát. Majd a következő 
pillanatban azt láthatjuk, amint a nő átöltözik a fiútól szerzett öltözékbe. Lillebror figyeli, ahogyan 
a nő akkurátusan magára ölti a tőle szerzett ruhadarabot. Piros kabátos nő: „Igazán 
elfordulhatnál!” A kamera követi a kezét, amint felveszi az új harisnyát. 
 
13:36:50–13:37:23 
Lillebror a szánkón ülve siklik lefelé a lejtőn, miközben pityereg. A szánkó veszélyesen felgyorsul, 
amire Knerten sipító hangja is figyelmezteti: „Fékezz már! Mit ülsz ott, mint egy faszent! Vége az 
útnak!” Knerten hosszasan visít, a szánkó pedig felrepül. Lillebror elterül a hóban. A kamera 
felülről mutatja a döbbent fiút, mellette hever a „kettétört” Knerten. 
 
A Médiaszolgáltató a műsorszámot az I. korhatári kategóriába sorolta, azaz korhatárra tekintet 
nélkül megtekinthetőnek minősítette.  
 
Az Mttv. 9. § (2) bekezdése értelmében „Azt a műsorszámot, amely korhatárra tekintet nélkül 
megtekinthető vagy meghallgatható, az I. kategóriába kell sorolni”, míg a 9. § (3) bekezdés 
előírja, hogy „Azt a műsorszámot, amely hat éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet 
koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám 
minősítése: hat éven aluliak számára nem ajánlott”.  
 
A műsorszámot a Médiaszolgáltatónak a II. korhatári kategóriába kellett volna sorolnia, az 
alábbiak miatt: 
 
A műsorszám explicit módon több problémás témával is foglalkozik. Lillebror családja anyagi 
gondokkal küzd. Kénytelenek elhagyni a városi otthonukat és vidékre költözni, de a ház felújítása 
sokkal több pénzbe került, mint várták. Az anyagi probléma kisvártatva családi veszekedések és 
nézeteltérések kiváltó oka lesz. Lillebror sokszor értetlenül áll a helyzet előtt, és a felnőtteket 
érintő kérdések elől saját álomvilágába menekül. A sokszor magára hagyott kisfiú (a szülők 
elfoglaltak, bátyja iskolás) egyedül járja a környező erdőket, ahol fantáziája szülte sárkányokkal 
küzd, és egy királylányt vizionál. Később, ha a sárkányok nem is, a királylány ténylegesen 
megelevenedik, a szomszéd kislány személyében.  
 
A műsorszám cselekménye több helyen szürreális fordulatot vett. Lillebror személyisége 
összefonódott az általa kreált, képzeletbeli Knertennel, ami egy emberi tulajdonságokkal és 
érzelmekkel bíró fenyőfaág. Együtt esznek, együtt alszanak és a kalandokban is együtt vesznek 
részt. Lillebror félelmei Knerten szenvedéseiként manifesztálódnak. A fiú gyakran visszatérő álma 
egy sötét erdőrészlet, ahol a faág látható egy mohával fedett rönkön, amint a „testét” méretes 
hangyák lepik el. Miközben az ízeltlábúak hemzsegnek Knerten testén, az ág hangosan ordít és 
segítségért kiált. Szintén a szürrealitás jegyében fogant az a jelenet, amikor két lány elragadja 
Lillebrortól Knertent, és egy babakocsiba fektetik a babájuk mellé. A két figura betakarva fekszik 
a kocsiban, amikor a képernyőn a baba megelevenedik és megmozdul. A fenyőág 
kétségbeesetten kiabál és tiltakozik a felé tartó, nála jóval nagyobb játékbaba ellen. Knerten úgy 
értelmezi, a baba puszit kíván adni neki.  
 
A felnőttek számára egyértelműen fikcióként interpretálható jelenetsorok a gyermekek esetében 
nem válnak el teljes mértékben attól, amit realitásként érzékelnek. A valóságosnak tűnő 
fantáziavilág sok esetben a félelem és a nyomasztóan baljós események forrása is egyben. Az 
erdő sötétje, a hangyák támadása Knerten ellen, vagy a megszemélyesített faág végzetesnek 
tűnő balesete (Knerten kettétörik egy szánkóbaleset alkalmával) a legtöbb esetben reflektálatlan 
maradt.  
 
A műsorszám fájdalmat és szenvedést is bemutatott. Az egyik jelenetben Knerten volt látható, 
amint lángnyelvek vették körbe a "testét", ő maga pedig kétségbeesetten tiltakozott és kiabált, 
mondván, nem követett el semmit. A filmrészlet egy esetleges kivégzés és máglyahalál 
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lehetőségét vetíti a néző elé. Az ilyen és ehhez hasonló referenciákat a kisgyermekek a koruknál 
és érettségüknél fogva még nem érthetik, és nehezen levezethető feszültséget, illetve félelmet 
generálhat bennük.  
 
A képzelet és a realitás határmezsgyéjén mozgó filmalkotás említett jelenetei kifejezetten 
problematikusak, mivel a gyermek hat éves koráig egyáltalán nem tud különbséget tenni fikció és 
realitás között. Az élő szereplőkkel megjelenített, erőszakot tartalmazó jelenetek számukra 
valóságosnak tűnnek. 
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy az elemzett műsorszám – az óvodáskorú 
nézők számára érthetetlen, valamint a számukra félelemkeltő jelenetek miatt – nem felelt meg az 
I. korhatár-kategória szempontjainak, a műsorszámot a II. korhatári kategóriába kellett volna 
sorolni, azaz a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 9. § (3) bekezdését. 
     
 
A jogkövetkezmény kiválasztásánál figyelembe vett szempontok: 
 
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.” 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (3) bekezdés megsértését jelen 
határozat meghozataláig kétszer állapította meg:  
 

Média- 
szolgálta- 

tás 

Médiatanács 
határozatának száma 

az Mttv. 
megsértett 

rendelkezése 

jogsértés 
elkövetésének 

időpontja 

alkalmazott 
jogkövetkezmény 

m2 2039/2012. (XI. 21.) Mttv. 9. § (3)  

 

2012. május 27. 

 

Mttv. 186. § (1) 

 

m2 677/2013. (IV. 17.) 

 

Mttv. 9. § (3)  

 

2012. november  

10. és 11. 

Mttv. 186. § (1) 

 
 
Mivel az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerinti ismételtség akkor állapítható meg, ha 
háromszázhatvanöt napon belül ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon 
tárgykörben elkövetett – nem csekély súlyú – törvénysértés miatt már két jogerős hatósági 
határozatot hozott a Médiatanács, a jelenlegi esetben a jogsértés ismételtsége nem áll fenn. 
 
A Médiatanács, figyelembe véve, hogy a jogsértés társadalomra veszélyessége csekély, az Mttv. 
186. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény alkalmazása mellett döntött. 
 
A hatósági eljárás során a Ket. 153. §-ában foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem 
merült fel. 
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A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, 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. október 9. 

 
 
 
A Médiatanács nevében: 
 
   dr. Karas Monika  

 elnök 
 
 

  dr. Kollarik Tamás  
         hitelesítő tag 
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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 m2 állandó megnevezésű csatornán 2013. május 4-én 12 óra 37 perctől sugárzott „Barátom, Knerten – Lillebror és a színes harisnyák” 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.



E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság tárgyalás tartása nélkül 30 napon belül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.





I n d o k o l á s





A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett m2 elnevezésű csatornán 2013. május 4-én 12 óra 37 perctől sugárzott „Barátom, Knerten – Lillebror és a színes harisnyák” című műsorszámot, melynek során felmerült az Mttv. 9. § (3) bekezdésének 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 2013. augusztus 28-án hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1329/2013. (VIII. 28.) számú, MN/33968-4/2013. 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 2013. szeptember 5-én átvette; nyilatkozattételi jogával az eljárás során nem élt.  





A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentés és a műsorszám megtekintése alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte:



A műsorszám tartalma:



Lillebror a szüleivel és testvérével a városból vidékre költözik. A falu zárt közösség, az ott lakók érdeklődve figyelik az újonnan érkezett család életét, a kisfiúnak és testvérének meg kell küzdenie azért, hogy a falubéliek befogadják őket. A család nehéz anyagi helyzetben van, így az édesanya is kénytelen munkát vállalni a helyi vegyeskereskedésben. Lillebror testvére iskolába jár, ezért a fiúnak egyedül kell elfoglaltságot találnia. A hatalmas képzelőerővel megáldott Lillebror barátja – Knerten – egy faág, amivel megosztja kalandjait, ismereteit, félelmeit. Knerten segítségével Lillebror barátokat és ellenségeket is szerez a faluban. Miközben őt magával ragadja élénk fantáziájának álomvilága, családjának sikerül véglegesen beilleszkednie a falu közösségébe.



Az óvodáskorú közönség védelme szempontjából különösen kifogásolt jelenetek:



12:42:36–12:42:48

Lillebrornak beszorul a keze a padlódeszkába. A fiú felsikolt, majd hirtelen átszakad a padló, és egy emeletet zuhan, a nappali padlóján köt ki. A fiú megrémül az eséstől. 



12:47:42–12:48:10

Knerten testén hangyák futkároznak. A bábu segítségért kiált. Lillebror a segítségére siet, felemeli, majd lesöpri róla a rovarokat, majd nyugtatgatja, szerinte csak összecsipkedték. Knerten elmondja, hogy a hangyák megeszik a fát: „Az a sötét tekintetű gazfickó leharapott egy hatalmas darabot a kezemből! A hangyák felfalják a fát.”



12:48:37–12:49:12

Az anya köhögve tárja ki az ablakot, amelyen füst gomolyog kifelé. Lillebror meghallja Knerten segélykiáltását. A bábu a lángok között áll, és az életéért könyörög, mint a máglyán a boszorkányok. A kamera fokozatosan közelít a fabábura. Az „arcán” tükröződő érzelmek egyre kivehetőbbek. Knerten: „Segítség! Ártatlan vagyok! Nem tettem semmi rosszat! Segítség!” Lillebror kiszedi a kályhából a fabábut.  



12:50:40–12:50:53

Lillebror álmában sűrű, sötét, homályos, hátborzongató erdőről álmodik, amiben Knerten segélyhívását hallja. A képen látható, amint hangyák másznak Knerten „testén”. A kamera közelről mutatja a szokatlan képet. A jelenet félelemkeltő.



12:55:13–12:56:32

Lillebror lerakja a polcra a bábut, az órákat nézegeti, amikor megjelenik két kislány, és meredten, erőszakosan néznek Lillebror szemébe. A lányok megnyomják az óra csörgőjét, Lillebror megijed, a két kislány pedig kihasználja a helyzetet, és ellopja a bábut. A lányok Knertent a babájuk mellé helyezik. Lányok: „Nahát! Igazán jól nézel ki, mocskosul jól! Nézd, milyen édesek így ketten, tényleg mocskosul jól néznek ki!” A zene sejtelmesre vált, a baba megmozdul, és Knerten fölé magasodva – a faág tiltakozása ellenére – puszit akar adni neki.



12:56:36–12:56:45

A két lány azon veszekszik, hogy mit csináljanak a fabábuval: „Gyere! Vigyük el hozzánk! Ne! Hozzánk vigyük! Mindig azt csináljuk, amit te akarsz! Hülye vagy! Nem igaz! Te vagy a hülye!”



13:00:19–13:00:53

A buszon ülő fiatalok Lillebror apján, munkáján és Philip haján gúnyoldódnak. Philip zavarban van, szégyenkezik, és Lillebror értetlenkedik, amikor párhuzamot vonnak a bátyja hosszú haja és az apja által értékesített melltartók között.



13:00:59–13:02:11

Az óvodáskorú fiút magára hagyja az anyja. Lillebrort édesanyja az üzlet mögé kíséri, leülteti egy padra. Elmondja neki, hogy nem mehet be vele az üzletbe, és majd később hoz neki ennivalót. Addig Knertennel kell játszania. A magára hagyott kisfiú, hogy segítsen a család anyagi helyzetén, az árokparton üvegek gyűjtésébe kezd.



13:13:07–13:14:21

Lillebror és Knerten hazafelé tartanak az erdőn át, de a sötétben eltévednek. Az erdő idővel egyre félelmetesebbnek tűnik, Lillebror feszülten lépked, egyre jobban fél, s hogy elterelje a gondolatait, Knertennel beszélget. Lillebror szeme előtt megelevenedik a kacagó királylány, a sárkány, majd a falubeli lányok, amíg meg nem hallja édesapja hangját. A zene és a sötét tónusok fokozzák és kiemelik a fiú félelmét.



13:14:51–13:15:38

Lillebror az ágyon fekszik, és hallgatja, amint az apja és anyja veszekednek. 

Anya: „[…]Szóval megint én vagyok a hibás? Nagyon jól tudod, hogy csak azért dolgozom az üzletben, hogy ki tudjuk fizetni a házunkat!” 

Apa: „Ezzel most azt akarod mondani, hogy túl keveset keresek?” 

A bátyja ekkor bejön, majd lehorgasztott fejjel elmondja, hogy nyugodjon meg, az apjuk csak el van keseredve, mert nem keres eleget.



13:16:35-13:16:47

Lillebror álmában félelmetes fényeket, zsizsegést hall. A baljós aláfestő zene fokozza a feszültséget. Ismét Knerten látható rovarokkal a testén.



13:17:44–13:19:20

Lillebror egyedül marad a lakásban. Lázasan fekszik az ágyban, nehezen veszi a levegőt. A magas láztól rémképeket lát. Enni sem tud, víziói vannak. A kamera homályos képekkel érzékelteti a fiú vélhetően zavaros látását. Az ajtónál fényeket és hangokat észlel, így kiles a kulcslyukon. Félelmében Lillebror egy sárkányt képzel az ajtó elé. A fiú és vele együtt Knerten reszketve bújnak az asztal alá, az ajtórésben gomolygó füstben karmos kezet lát, majd megjelenik a titokzatos falubeli lány is. Fények villódznak a lakáson végig, Lillebror hangosan kiabálva elzavarja a képzelt sárkányt. Hirtelen belép egy idős hölgy az ajtón, akinek láttán Lillebror megkönnyebbülten, hangosan sírva fakad. 



13:30:03–13:30:28

A fiú megtudja, hogy el kell költözniük, mert nem maradt pénzük a felújításra. Lillebror az ágy alá bújva ordít, miközben a kezében Knertent szorongatja. Anyja kétségbeesett arcot vág, és megpróbálja rávenni a hisztiző gyermekét, hogy jöjjön ki az ágy alól. A zavart csak fokozza az apa és Philip háttérben történő veszekedése.






13:32:24–13:32:54 

A piros kabátos nő lehajol és észrevesz valamit a harisnyáján: „A fenébe! Felszaladt egy szem a harisnyámon!” Ekkor észreveszi Lillebrort és a fején lévő színes harisnyát. Majd a következő pillanatban azt láthatjuk, amint a nő átöltözik a fiútól szerzett öltözékbe. Lillebror figyeli, ahogyan a nő akkurátusan magára ölti a tőle szerzett ruhadarabot. Piros kabátos nő: „Igazán elfordulhatnál!” A kamera követi a kezét, amint felveszi az új harisnyát.



13:36:50–13:37:23

Lillebror a szánkón ülve siklik lefelé a lejtőn, miközben pityereg. A szánkó veszélyesen felgyorsul, amire Knerten sipító hangja is figyelmezteti: „Fékezz már! Mit ülsz ott, mint egy faszent! Vége az útnak!” Knerten hosszasan visít, a szánkó pedig felrepül. Lillebror elterül a hóban. A kamera felülről mutatja a döbbent fiút, mellette hever a „kettétört” Knerten.



A Médiaszolgáltató a műsorszámot az I. korhatári kategóriába sorolta, azaz korhatárra tekintet nélkül megtekinthetőnek minősítette. 



Az Mttv. 9. § (2) bekezdése értelmében „Azt a műsorszámot, amely korhatárra tekintet nélkül megtekinthető vagy meghallgatható, az I. kategóriába kell sorolni”, míg a 9. § (3) bekezdés előírja, hogy „Azt a műsorszámot, amely hat éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: hat éven aluliak számára nem ajánlott”. 



A műsorszámot a Médiaszolgáltatónak a II. korhatári kategóriába kellett volna sorolnia, az alábbiak miatt:



A műsorszám explicit módon több problémás témával is foglalkozik. Lillebror családja anyagi gondokkal küzd. Kénytelenek elhagyni a városi otthonukat és vidékre költözni, de a ház felújítása sokkal több pénzbe került, mint várták. Az anyagi probléma kisvártatva családi veszekedések és nézeteltérések kiváltó oka lesz. Lillebror sokszor értetlenül áll a helyzet előtt, és a felnőtteket érintő kérdések elől saját álomvilágába menekül. A sokszor magára hagyott kisfiú (a szülők elfoglaltak, bátyja iskolás) egyedül járja a környező erdőket, ahol fantáziája szülte sárkányokkal küzd, és egy királylányt vizionál. Később, ha a sárkányok nem is, a királylány ténylegesen megelevenedik, a szomszéd kislány személyében. 



A műsorszám cselekménye több helyen szürreális fordulatot vett. Lillebror személyisége összefonódott az általa kreált, képzeletbeli Knertennel, ami egy emberi tulajdonságokkal és érzelmekkel bíró fenyőfaág. Együtt esznek, együtt alszanak és a kalandokban is együtt vesznek részt. Lillebror félelmei Knerten szenvedéseiként manifesztálódnak. A fiú gyakran visszatérő álma egy sötét erdőrészlet, ahol a faág látható egy mohával fedett rönkön, amint a „testét” méretes hangyák lepik el. Miközben az ízeltlábúak hemzsegnek Knerten testén, az ág hangosan ordít és segítségért kiált. Szintén a szürrealitás jegyében fogant az a jelenet, amikor két lány elragadja Lillebrortól Knertent, és egy babakocsiba fektetik a babájuk mellé. A két figura betakarva fekszik a kocsiban, amikor a képernyőn a baba megelevenedik és megmozdul. A fenyőág kétségbeesetten kiabál és tiltakozik a felé tartó, nála jóval nagyobb játékbaba ellen. Knerten úgy értelmezi, a baba puszit kíván adni neki. 



A felnőttek számára egyértelműen fikcióként interpretálható jelenetsorok a gyermekek esetében nem válnak el teljes mértékben attól, amit realitásként érzékelnek. A valóságosnak tűnő fantáziavilág sok esetben a félelem és a nyomasztóan baljós események forrása is egyben. Az erdő sötétje, a hangyák támadása Knerten ellen, vagy a megszemélyesített faág végzetesnek tűnő balesete (Knerten kettétörik egy szánkóbaleset alkalmával) a legtöbb esetben reflektálatlan maradt. 



A műsorszám fájdalmat és szenvedést is bemutatott. Az egyik jelenetben Knerten volt látható, amint lángnyelvek vették körbe a "testét", ő maga pedig kétségbeesetten tiltakozott és kiabált, mondván, nem követett el semmit. A filmrészlet egy esetleges kivégzés és máglyahalál lehetőségét vetíti a néző elé. Az ilyen és ehhez hasonló referenciákat a kisgyermekek a koruknál és érettségüknél fogva még nem érthetik, és nehezen levezethető feszültséget, illetve félelmet generálhat bennük. 



A képzelet és a realitás határmezsgyéjén mozgó filmalkotás említett jelenetei kifejezetten problematikusak, mivel a gyermek hat éves koráig egyáltalán nem tud különbséget tenni fikció és realitás között. Az élő szereplőkkel megjelenített, erőszakot tartalmazó jelenetek számukra valóságosnak tűnnek.



A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy az elemzett műsorszám – az óvodáskorú nézők számára érthetetlen, valamint a számukra félelemkeltő jelenetek miatt – nem felelt meg az I. korhatár-kategória szempontjainak, a műsorszámot a II. korhatári kategóriába kellett volna sorolni, azaz a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 9. § (3) bekezdését.

    



A jogkövetkezmény kiválasztásánál figyelembe vett szempontok:



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.”



A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (3) bekezdés megsértését jelen határozat meghozataláig kétszer állapította meg: 



		Média-

szolgálta-

tás

		Médiatanács határozatának száma

		az Mttv. megsértett rendelkezése

		jogsértés elkövetésének időpontja

		alkalmazott jogkövetkezmény



		m2

		2039/2012. (XI. 21.)

		Mttv. 9. § (3) 



		2012. május 27.



		Mttv. 186. § (1)





		m2

		677/2013. (IV. 17.)



		Mttv. 9. § (3) 



		2012. november 

10. és 11.

		Mttv. 186. § (1)









Mivel az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerinti ismételtség akkor állapítható meg, ha háromszázhatvanöt napon belül ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben elkövetett – nem csekély súlyú – törvénysértés miatt már két jogerős hatósági határozatot hozott a Médiatanács, a jelenlegi esetben a jogsértés ismételtsége nem áll fenn.



A Médiatanács, figyelembe véve, hogy a jogsértés társadalomra veszélyessége csekély, az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény alkalmazása mellett döntött.



A hatósági eljárás során a Ket. 153. §-ában foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem merült fel.






A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, 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. október 9.







A Médiatanács nevében:



   dr. Karas Monika 

 elnök





  dr. Kollarik Tamás 

         hitelesítő tag











































Kapják:

1. Személyes adat 
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