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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1497/2013. (X. 9.) 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. május 9-én 21 óra 1 perctől sugárzott 
„Fenegyerekek” című műsorszám közzétételével megsértette a műsorszámok korhatár-
kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat, ezért a 
Médiaszolgáltatót 
 

1 200 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer 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. május 9-én 21 óra 1 perces kezdettel sugárzott 
„Fenegyerekek” című műsorszámot. A hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. 9. § (6) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés d) 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. augusztus 28-án hivatalból hatósági eljárást indított a 
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Médiaszolgáltatóval szemben. A Ket. 29. § (3) bekezdése szerint a 1326/2013. (VIII. 28.) számú, 
MN/32740-4/2013. 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. szeptember 6-án vette át; nyilatkozata 2013. szeptember 13-án érkezett. 
 
A Médiaszolgáltató vitatta a jogsértést.  
 
Előadta, hogy a besoroláskor vizsgálta a műsorszámban megjelenő ártalmas elemeket, valamint 
azt, hogy azok milyen módon és súllyal kerültek bemutatásra, továbbá 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. Álláspontja szerint e korosztály általában képes ezeket a 
műveket a hétköznapi valóságtól távol eső fikcióként kezelni.  
 
A Médiaszolgáltató kifejtette, hogy a film klasszifikációja során támpontot jelentettek számára a 
nemzetközi besorolások és a Magyarországon kiadott DVD változat besorolása. E körben utalt 
arra, hogy a filmet Németországban a legnagyobb kereskedelmi csatornák 16-os kategóriában 
vetítették és itthon DVD-n is ezzel a besorolással jelent meg.      
 
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 – vagyis 
olyan tartalom, amely a Médiatanács Klasszifikációs ajánlása szerint a IV. kategóriában nem 
javasolt – nem szerepelt az alkotásban. 
 
A Médiaszolgáltató előadta, hogy a műsorszám műfaja akció-vígjáték, ezért még az 
akciójelenetekben is humoros képi és verbális elemeket tartalmaz. Ezek az elemek tehát 
kifejezetten a szórakoztatás, nevettetés céljával kerültek az alkotásba, nem pedig az erőszak 
bagatellizálásának szándékával. A humornak köszönhetően a film nem gerjeszt félelmet, illetve 
ez az eszköz megteremti az akciójelenetektől való elhatárolódás lehetőségét is. 
 
Megemlítette a Médiaszolgáltató, hogy a film egyik jelentében a szereplő kijelentette, hogy ha 
nem feltétlenül szükséges, akkor nem ölnek meg senkit, ami azt jelenti, hogy az erőszak sem 
jelent meg kritika nélkül az alkotásban.  
 
Véleménye szerint az akciójelenetek sem mennyiségben, sem ábrázolásban nem haladták meg a 
IV. korhatári kategóriában elfogadható mértéket. 
 
A Médiaszolgáltató kifejtette, hogy a Médiatanács által problematikusnak ítélt karakterek – Dani 
és Cole – fejlődnek a történet során, az eltérő habitusú emberek a film végére összebarátkoznak. 
Egyik beszélgetésükben például elhangzik, hogy Cole, ha megtarthatná a pénzt, jótékony célra 
fordítaná. A Médiaszolgáltató szerint nem megalapozott a Médiatanács álláspontja, miszerint a 
film középpontjában a bandaháború és a gátlástalan pénzhajhászás áll, ezért indokolatlan ebből 
a nézőpontból megítélni az alkotás egészét. 
 
A fentiek alapján a Médiaszolgáltató 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. 
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1. Az Mttv. 9. § (6) bekezdésének megsértése 
 
A műsorszám tartalma:  
 
Loomisnak, a drogbárónak ellopják a hajóját, ahol az egész vagyonát rejtegette. Loomis felkéri 
Armort és embereit, hogy szerezzék vissza a pénzét. Csak két ember tudja, hogy található a 
pénzzel megrakott hajó. Az egyikük Dani Servigo, aki börtönbüntetését tölti embercsempészésért. 
A másik Cole Parker, a drogelhárító csoport fejvadásza. Cole Armort megelőzve szabadítja ki Danit 
a börtönből, majd ketten indulnak el felkutatni a hajót, nyomukban a drogcsempészekkel. 
Hosszas üldözést követően egyszerre érnek a kikötőhöz. Cole megmenti a foglyul ejtett Dani 
életét, és sikerül félrevezetniük a bűnbandát. Egy másik hajót kötnek el, elcsalják Armort és 
embereit a parttól, megpróbálnak végezni üldözőikkel. A végső hajszában a két férfinak szembe 
kell néznie Armor embereivel, de végül sikerül időben elmenekülniük a hajóról, amit nem sokkal 
ezután felrobbantanak. A műsorszám végén a két barát elhajózik a pénzzel.  
 
A kiskorúak védelme szempontjából különösen kifogásolt jelenetek: 
 
21:02:52-21:04:52 
Egy megkötözött, kétségbeesett nőt fektetnek a koporsóba, majd élve eltemetik. A sír szélén 
Loomis a székén ülve közömbösen kíséri figyelemmel a hantolást. 
Loomis: „Nem tart már soká kedvesem. Lehet, hogy túlreagálom?” 
Armor: „Nem tudom. Mit csinált?” 
Loomis: „A hűség nagyon fontos számomra, Armor.” 
 
21:06:30-21:07:54 
Armorék Loomis könyvelőjének házához mennek. Egy hullát hoznak magukkal. Armor és a férfi 
beszélgetéséből kiderül, hogy a férfi kínok között halt meg, a nyelvét kitépték, a kezeit levágták. 
Izzy: „Csak megcsúszott a késem.” 
 
21:09:04-21:10:29 
Armor homlokon lövi a könyörgő könyvelőt (a fejen látható a golyó okozta seb), miközben felesége 
és kislánya is végignézi a gyilkosság pillanatait. Az asszony odarohan férjéhez, Izzy és Armor 
mosolyogva nézik végig a megrázó eseményt. A nő kétségbeesetten vonja felelősségre Armort, de 
a férfi vele is végez.  
Armor: „Utálom a hisztit.” 
A kislány anyja lelövésekor nem mer kiáltani, csak némán oldalra fordítja a fejét.  
Armor: „Higgyél nekem kicsim! Jobb neked így!” 
 
21:17:03-21:18:02 
Dani bordélyházba megy. Szeretkezés közben a meztelen prostituált hangosan sikoltozik, 
vonaglik. Az aktus után kineveti, majd megpofozza a ledöbbent férfit. 
 
21:32:32-21:33:53 
Rens beszáll a kocsiba. Chavez árulással vádolja a férfit, kérdezgetni kezdi, hogy kinek dolgozik. 
Rens rosszullétet színlel, majd kiszáll a járműből és öklendezni kezd. Chavez követi, fegyvert ránt, 
de Rens gyorsabbnak bizonyul, és lelövi Chavezt, aki vérző testtel terül el a földön. 
 
21:47:51-21:50:19 
Köszörűs érkezik Armor villájához. A házat, ahol Cole-t is fogva tartják, fegyveresek őrzik. A 
„mester” hirtelen dobálni kezdi késeit a tetőn ülő katonákra (látható, ahogy a tőr belefúródik a 
testükbe), majd még több gerilla érkezik. Tűzpárbaj alakul ki a támadók és az őrök között. Egyikük 
kivégzését közelről mutatják. Cole-nak sikerül megszöknie, menekülés közben több őrt is 
mellkason lő. Megérkeznek Armorék is a helikopterrel, a magasból látszanak a földön fekvő 
holttestek. Izzy kiszáll, beszél az egyik őrrel, megsimogatja, majd váratlanul hasba lövi (látható a 
vér fröccsenése). A férfi összegörnyed, de Izzy még kétszer belelő. 
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21:54:24-21:55:33 
Armor parancsára Loomis-t belökik a sírgödörbe. A férfi imádkozik, amíg a többiek a földet 
lapátolják rá, őt is élve temetik el. Armor csapata elvonul, Loomis pedig remegő kézzel nyúl ki a 
föld alól.  
 
22:01:07-22:01:19 
Dani a partra érve belelő Cole lábába. A férfi felordít fájdalmában.  
Dani: „Ugyan, már! Nagy dolog! Belelőttem a lábadba. Na és?” 
 
22:07:40-22:07:49 
Cole rájön, hogy Rens az áruló. Amikor a férfi elveszti a türelmét és a pisztolyához nyúl, Cole egy 
nagy rúgással a mélybe taszítja Rens-t. Látható a zuhanó férfi, majd a holtteste is.   
 
22:12:49-22:13:51 
Izzy embereivel a mólóra vonszolja Danit, letérdepeltetik az oszlophoz, majd Izzy erőszakkal a férfi 
szájába dugja a fegyvere csövét. 
Izzy: „Szereted használni a szádat, ugye? És most, cumi!” 
Dani: „Beveszem, de nem nyelem le!”  
Hirtelen lövés dörren, a távolból Cole lövi az őröket. Dani elmenekül, otthagyja az erősen vérző 
Izzy-t a mólón.  
 
22:17:31-22:17:45 
Dani Armor embereire lő, kettőt megöl közülük, de utána Izzy is eltalálja fegyverével.  
 
22:18:50-22:19:01 
Hajtóvadászat indul a hajón. Dani mellkason lő egy férfit, aki a hajóra próbál feljutni.  
 
22:20:55-22:25:43 
Elnyújtott erőszakos jelenetsor látható. Több embert mellkason lőnek. Armor megtámadja Cole-t 
az egyik hajófülkében, majd rugdosni kezdi. 
Armor: „Mindig azt teszem, ami jólesik. {…} És tudod, most mi esne jól? Fekete disznóból készült 
véres hurka!” 
Cole feldühödik, elgáncsolja Armort, a fejét egy asztal üveglapjába veri, majd átrepíti az ajtón. 
Közben Izzy Danit veszi üldözőbe. Felmászik az emeletre, amikor a férfi egy szigonyt lő keresztül a 
vállán. Izzy a padlón fekszik, erősen vérzik. Armor megtalálja Izzy-t a hajón, aggódást színlel, majd 
váratlanul lelövi a nőt.  
 
22:26:30-22:27:04 
Armor lesétál a hajó fenekébe, ahol észreveszi Cole beélesített bombáját.  
Armor: „Baszd meg!” – majd hatalmas robbanás látható.  
 
A Médiaszolgáltató a műsorszámot a IV. korhatári kategóriába sorolta, azaz tizenhat éven 
aluliaknak nem ajánlotta a megtekintését. 
 
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. 
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kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizennyolc éven aluliak számára nem 
ajánlott”. 
 
Az idézett törvényi rendelkezések alapján a IV. és V. kategória közötti választás során a 
Médiaszolgáltatónak azt kellett megállapítania, hogy a műsorszámban 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 műsorszámot a Médiaszolgáltatónak az V. korhatári kategóriába kellett volna sorolnia az 
alábbiak miatt: 
 
A tartalmi elemzés során a Médiatanács megállapította, hogy a műsorszám középpontjában a 
pénz megszerzéséért folytatott küzdelem, bandaháború áll. A film szereplői drog- és 
embercsempészek.  
 
A fentebb kiemelt részek, szó szerint idézett dialógusok alapján a Médiatanács megállapította, 
hogy a műsorszám nézőinek többször kellett szembesülniük különböző módokon elkövetett 
emberölést bemutató képekkel. A drogbáró Loomis például élve eltemettette feleségét az 
asszony hűtlensége miatt. A megrázó jelenetben (21:02:52-21:04:52) a könyörgő, reszkető nőt 
két ember cipelte egy koporsóhoz. A drogbáró közönyösen szemlélte az eseményeket, a 
koporsóba zárt asszony mintegy két percen át tartó sikoltozását. A film egy későbbi jelentében 
maga is ugyanerre a sorsra jutott: kerekesszékéből egy sírgödörbe lökték és betemették. 
Pisztollyal való kivégzés többször fordult elő a filmben, de volt késdobálás is.  
 
Az erőszakos tartalmat kritika nélkül, hangsúlyozottan mutatta be az alkotás. Az agresszív 
cselekedeteket a szereplők jellemzően különös hidegvérrel, cinikusan hajtották végre. Izzy, a 
drogbanda női tagja az egyik jelenetben párjával is végzett, amiért a férfinak nem sikerült helyt 
állnia a rajtaütés során (21:47:51-21:50:19). Izzy később úgy halt meg, hogy miután az utolsó 
összecsapás során megsebesült, a banda vezére (Armor) előbb aggódást színlelt, majd 
géppuskából egy egész sorozatot lőtt a lányra.  A 21:09:04 és 21:10:29 között látható jelenetben 
Armor Loomis könyvelőjét és annak feleségét a kislányuk szeme láttára ölte meg. Először 
megfélemlítette a férfit, majd homlokon lőtte. Ezután a férjéhez futó asszonnyal végzett, mert 
zavarta a nő jajveszékelése. Armor mosolygott, miközben az árván maradt kislány a távolból 
bénultan figyelte a történteket. Az ilyen brutális, embertelen kivégzési mód és a szadisztikus 
hajlam kritikátlan bemutatása nem elfogadható a IV. korhatári kategóriában. 
 
A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a film egyik eszköze, a humor, segíti a látottaktól való 
elhatárolódást és gátolja a félelem kialakulását. 
 
A Médiatanács kifejezetten aggályosnak ítélte azokat a jeleneteket, amelyekben az alkotók az 
erőszak hatását humorral próbálták feloldani. Számos esetben láthatók ilyen megnyilvánulások, 
például Dani és Cole kapcsolatában. Az ambivalens barátság során a főszereplők az egyik 
pillanatban segítik, a másikban támadják egymást, különösebb indok nélkül (pl. 22:01:07-
22:01:19). Dani a kegyetlen Izzy-vel is szexuális felhangú, humorosnak szánt párbeszédet folytat, 
miközben a nő meg akarja ölni, fegyvert szegez rá (22:12:49-22:13:51).   
 
A Médiatanács a kiskorúak védelme szempontjából problematikusnak ítélte a két főhős 
karakterét is: Dani börtönből szabadult, csak a pénz megszerzése érdekli, Cole pedig apja 
gyilkosain akar bosszút állni. A főhősök sorra ölték a drogmaffia embereit, így nehezen 
különböztethetők meg a negatív szereplőktől, ami a velük való azonosulás miatt aggályosnak 
tekinthető. 
 
A Médiatanács álláspontja szerint problematikus volt a szexuális aktust nyíltan ábrázoló jelenet 
(21:17:03-21:18:02) is.   



6 
 

 
A Médiaszolgáltató – nyilatkozata szerint – a német kereskedelmi csatornák besorolását vette 
figyelembe a klasszifikáció során. A Médiatanács több nemzetközi filmklasszifikációs intézmény 
besorolását tekinti meg egy-egy kifogásolt film kapcsán, mely nem alapozza meg, de támpontot, 
iránymutatást jelent saját besorolásához. 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) 16 éven felülieknek, míg a BBC 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 22 óra után sugározhatók. Tekintettel 
arra, hogy a Médiaszolgáltató a műsorszámot 21 óra 1 perces kezdettel tette közzé, megsértette 
az Mttv. 10. § (1) bekezdés d) pontját. 
 
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 a következő esetekben állapította meg a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (6) bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés d) 
pontjának megsértését: 
 

Média- 
szolgáltatás 

Médiatanács 
határozatának 

száma 

az Mttv. 
megsértett 

rendelkezése 

jogsértés 
elkövetésének 

időpontja 

alkalmazott 
jogkövetkezmény 

 
Film Mánia 

 
22/2013. (I. 9.) Mttv. 9. § (6) és 

10. § (1) d) 
 

 
2012. július 18. 

 

 
Mttv. 187. § (3) 

200 000 Ft 

 
Film Mánia 

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

10. § (1) d) 
 

 
2012. október 3. 

 
Mttv. 187. § (3) 

300 000 Ft 
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Film Mánia 

 
626/2013. (IV. 10.) Mttv. 9. § (6) és 

10. § (1) d) 
 

 
2012. november 22. 

 
Mttv. 187. § (3) 

500 000 Ft 

 
Film Mánia 

 
706/2013. (IV. 25.) Mttv. 9. § (6) és 

10. § (1) d) 
 

 
2012. november 5. 

 
Mttv. 187. § (3) 

500 000 Ft 

 
Film Mánia 

 
1339/2013.  

(VIII. 28.) 

Mttv. 9. § (6) és 
10. § (1) d) 

 

 
2013. március 21. 

 
Mttv. 187. § (3) 

800 000 Ft 

 
A Médiatanács megállapította, hogy a jogsértés ismételtsége az Mttv. 9. § (6) bekezdése, 
valamint a 10. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében is fennáll, tekintettel arra, hogy a 
Médiatanács öt jogerős határozatában állapította meg az említett jogszabályhelyek megsértését a 
jelenleg tárgyalt jogsértést megelőző háromszázhatvanöt napon belül elkövetett jogsértések 
miatt. 
 
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) pontjának megsértését súlyos jogsértésnek 
értékelte. 
 
A Médiatanács ugyancsak a jogsértés súlyának megítélésénél értékelte azt a tényt, hogy a 
Médiaszolgáltató 21 óra 1 perctől sugározta a műsorszámot, azaz csaknem egy órával az V. 
korhatári kategóriába sorolt műsorszámok közzétételére meghatározott késő esti műsorsávot 
megelőzően. 
 
A jogsértés súlyán és ismételtségén túl az Mttv. 187. § (2) bekezdése 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) 2,4%-ának megfelelő mértékű, 
azaz 1 200 000 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. §-ában 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. október 9. 

    
 

A Médiatanács nevében: 
 
   dr. Karas Monika  

 elnök 
 

  dr. Kollarik Tamás  
         hitelesítő tag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

1. Személyes adat  
 



Ügyiratszám: MN/32740-8/2013.

Ügyintéző: személyes adat 

Email: személyes adat 

Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése





A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának



1497/2013. (X. 9.) számú



HATÁROZATA



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. május 9-én 21 óra 1 perctől sugárzott „Fenegyerekek” című műsorszám közzétételével megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat, ezért a Médiaszolgáltatót



1 200 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer 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. május 9-én 21 óra 1 perces kezdettel sugárzott „Fenegyerekek” című műsorszámot. A hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. 9. § (6) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés d) 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. augusztus 28-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben. A Ket. 29. § (3) bekezdése szerint a 1326/2013. (VIII. 28.) számú, MN/32740-4/2013. 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. szeptember 6-án vette át; nyilatkozata 2013. szeptember 13-án érkezett.



A Médiaszolgáltató vitatta a jogsértést. 



Előadta, hogy a besoroláskor vizsgálta a műsorszámban megjelenő ártalmas elemeket, valamint azt, hogy azok milyen módon és súllyal kerültek bemutatásra, továbbá 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. Álláspontja szerint e korosztály általában képes ezeket a műveket a hétköznapi valóságtól távol eső fikcióként kezelni. 



A Médiaszolgáltató kifejtette, hogy a film klasszifikációja során támpontot jelentettek számára a nemzetközi besorolások és a Magyarországon kiadott DVD változat besorolása. E körben utalt arra, hogy a filmet Németországban a legnagyobb kereskedelmi csatornák 16-os kategóriában vetítették és itthon DVD-n is ezzel a besorolással jelent meg.     



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 – vagyis olyan tartalom, amely a Médiatanács Klasszifikációs ajánlása szerint a IV. kategóriában nem javasolt – nem szerepelt az alkotásban.



A Médiaszolgáltató előadta, hogy a műsorszám műfaja akció-vígjáték, ezért még az akciójelenetekben is humoros képi és verbális elemeket tartalmaz. Ezek az elemek tehát kifejezetten a szórakoztatás, nevettetés céljával kerültek az alkotásba, nem pedig az erőszak bagatellizálásának szándékával. A humornak köszönhetően a film nem gerjeszt félelmet, illetve ez az eszköz megteremti az akciójelenetektől való elhatárolódás lehetőségét is.



Megemlítette a Médiaszolgáltató, hogy a film egyik jelentében a szereplő kijelentette, hogy ha nem feltétlenül szükséges, akkor nem ölnek meg senkit, ami azt jelenti, hogy az erőszak sem jelent meg kritika nélkül az alkotásban. 



Véleménye szerint az akciójelenetek sem mennyiségben, sem ábrázolásban nem haladták meg a IV. korhatári kategóriában elfogadható mértéket.



A Médiaszolgáltató kifejtette, hogy a Médiatanács által problematikusnak ítélt karakterek – Dani és Cole – fejlődnek a történet során, az eltérő habitusú emberek a film végére összebarátkoznak. Egyik beszélgetésükben például elhangzik, hogy Cole, ha megtarthatná a pénzt, jótékony célra fordítaná. A Médiaszolgáltató szerint nem megalapozott a Médiatanács álláspontja, miszerint a film középpontjában a bandaháború és a gátlástalan pénzhajhászás áll, ezért indokolatlan ebből a nézőpontból megítélni az alkotás egészét.



A fentiek alapján a Médiaszolgáltató 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: 



Loomisnak, a drogbárónak ellopják a hajóját, ahol az egész vagyonát rejtegette. Loomis felkéri Armort és embereit, hogy szerezzék vissza a pénzét. Csak két ember tudja, hogy található a pénzzel megrakott hajó. Az egyikük Dani Servigo, aki börtönbüntetését tölti embercsempészésért. A másik Cole Parker, a drogelhárító csoport fejvadásza. Cole Armort megelőzve szabadítja ki Danit a börtönből, majd ketten indulnak el felkutatni a hajót, nyomukban a drogcsempészekkel. Hosszas üldözést követően egyszerre érnek a kikötőhöz. Cole megmenti a foglyul ejtett Dani életét, és sikerül félrevezetniük a bűnbandát. Egy másik hajót kötnek el, elcsalják Armort és embereit a parttól, megpróbálnak végezni üldözőikkel. A végső hajszában a két férfinak szembe kell néznie Armor embereivel, de végül sikerül időben elmenekülniük a hajóról, amit nem sokkal ezután felrobbantanak. A műsorszám végén a két barát elhajózik a pénzzel. 



A kiskorúak védelme szempontjából különösen kifogásolt jelenetek:



21:02:52-21:04:52

Egy megkötözött, kétségbeesett nőt fektetnek a koporsóba, majd élve eltemetik. A sír szélén Loomis a székén ülve közömbösen kíséri figyelemmel a hantolást.

Loomis: „Nem tart már soká kedvesem. Lehet, hogy túlreagálom?”

Armor: „Nem tudom. Mit csinált?”

Loomis: „A hűség nagyon fontos számomra, Armor.”



21:06:30-21:07:54

Armorék Loomis könyvelőjének házához mennek. Egy hullát hoznak magukkal. Armor és a férfi beszélgetéséből kiderül, hogy a férfi kínok között halt meg, a nyelvét kitépték, a kezeit levágták.

Izzy: „Csak megcsúszott a késem.”



21:09:04-21:10:29

Armor homlokon lövi a könyörgő könyvelőt (a fejen látható a golyó okozta seb), miközben felesége és kislánya is végignézi a gyilkosság pillanatait. Az asszony odarohan férjéhez, Izzy és Armor mosolyogva nézik végig a megrázó eseményt. A nő kétségbeesetten vonja felelősségre Armort, de a férfi vele is végez. 

Armor: „Utálom a hisztit.”

A kislány anyja lelövésekor nem mer kiáltani, csak némán oldalra fordítja a fejét. 

Armor: „Higgyél nekem kicsim! Jobb neked így!”



21:17:03-21:18:02

Dani bordélyházba megy. Szeretkezés közben a meztelen prostituált hangosan sikoltozik, vonaglik. Az aktus után kineveti, majd megpofozza a ledöbbent férfit.



21:32:32-21:33:53

Rens beszáll a kocsiba. Chavez árulással vádolja a férfit, kérdezgetni kezdi, hogy kinek dolgozik. Rens rosszullétet színlel, majd kiszáll a járműből és öklendezni kezd. Chavez követi, fegyvert ránt, de Rens gyorsabbnak bizonyul, és lelövi Chavezt, aki vérző testtel terül el a földön.



21:47:51-21:50:19

Köszörűs érkezik Armor villájához. A házat, ahol Cole-t is fogva tartják, fegyveresek őrzik. A „mester” hirtelen dobálni kezdi késeit a tetőn ülő katonákra (látható, ahogy a tőr belefúródik a testükbe), majd még több gerilla érkezik. Tűzpárbaj alakul ki a támadók és az őrök között. Egyikük kivégzését közelről mutatják. Cole-nak sikerül megszöknie, menekülés közben több őrt is mellkason lő. Megérkeznek Armorék is a helikopterrel, a magasból látszanak a földön fekvő holttestek. Izzy kiszáll, beszél az egyik őrrel, megsimogatja, majd váratlanul hasba lövi (látható a vér fröccsenése). A férfi összegörnyed, de Izzy még kétszer belelő.



21:54:24-21:55:33

Armor parancsára Loomis-t belökik a sírgödörbe. A férfi imádkozik, amíg a többiek a földet lapátolják rá, őt is élve temetik el. Armor csapata elvonul, Loomis pedig remegő kézzel nyúl ki a föld alól. 



22:01:07-22:01:19

Dani a partra érve belelő Cole lábába. A férfi felordít fájdalmában. 

Dani: „Ugyan, már! Nagy dolog! Belelőttem a lábadba. Na és?”



22:07:40-22:07:49

Cole rájön, hogy Rens az áruló. Amikor a férfi elveszti a türelmét és a pisztolyához nyúl, Cole egy nagy rúgással a mélybe taszítja Rens-t. Látható a zuhanó férfi, majd a holtteste is.  



22:12:49-22:13:51

Izzy embereivel a mólóra vonszolja Danit, letérdepeltetik az oszlophoz, majd Izzy erőszakkal a férfi szájába dugja a fegyvere csövét.

Izzy: „Szereted használni a szádat, ugye? És most, cumi!”

Dani: „Beveszem, de nem nyelem le!” 

Hirtelen lövés dörren, a távolból Cole lövi az őröket. Dani elmenekül, otthagyja az erősen vérző Izzy-t a mólón. 



22:17:31-22:17:45

Dani Armor embereire lő, kettőt megöl közülük, de utána Izzy is eltalálja fegyverével. 



22:18:50-22:19:01

Hajtóvadászat indul a hajón. Dani mellkason lő egy férfit, aki a hajóra próbál feljutni. 



22:20:55-22:25:43

Elnyújtott erőszakos jelenetsor látható. Több embert mellkason lőnek. Armor megtámadja Cole-t az egyik hajófülkében, majd rugdosni kezdi.

Armor: „Mindig azt teszem, ami jólesik. {…} És tudod, most mi esne jól? Fekete disznóból készült véres hurka!”

Cole feldühödik, elgáncsolja Armort, a fejét egy asztal üveglapjába veri, majd átrepíti az ajtón. Közben Izzy Danit veszi üldözőbe. Felmászik az emeletre, amikor a férfi egy szigonyt lő keresztül a vállán. Izzy a padlón fekszik, erősen vérzik. Armor megtalálja Izzy-t a hajón, aggódást színlel, majd váratlanul lelövi a nőt. 



22:26:30-22:27:04

Armor lesétál a hajó fenekébe, ahol észreveszi Cole beélesített bombáját. 

Armor: „Baszd meg!” – majd hatalmas robbanás látható. 



A Médiaszolgáltató a műsorszámot a IV. korhatári kategóriába sorolta, azaz tizenhat éven aluliaknak nem ajánlotta a megtekintését.



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”.



Az idézett törvényi rendelkezések alapján a IV. és V. kategória közötti választás során a Médiaszolgáltatónak azt kellett megállapítania, hogy a műsorszámban 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 műsorszámot a Médiaszolgáltatónak az V. korhatári kategóriába kellett volna sorolnia az alábbiak miatt:



A tartalmi elemzés során a Médiatanács megállapította, hogy a műsorszám középpontjában a pénz megszerzéséért folytatott küzdelem, bandaháború áll. A film szereplői drog- és embercsempészek. 



A fentebb kiemelt részek, szó szerint idézett dialógusok alapján a Médiatanács megállapította, hogy a műsorszám nézőinek többször kellett szembesülniük különböző módokon elkövetett emberölést bemutató képekkel. A drogbáró Loomis például élve eltemettette feleségét az asszony hűtlensége miatt. A megrázó jelenetben (21:02:52-21:04:52) a könyörgő, reszkető nőt két ember cipelte egy koporsóhoz. A drogbáró közönyösen szemlélte az eseményeket, a koporsóba zárt asszony mintegy két percen át tartó sikoltozását. A film egy későbbi jelentében maga is ugyanerre a sorsra jutott: kerekesszékéből egy sírgödörbe lökték és betemették. Pisztollyal való kivégzés többször fordult elő a filmben, de volt késdobálás is. 



Az erőszakos tartalmat kritika nélkül, hangsúlyozottan mutatta be az alkotás. Az agresszív cselekedeteket a szereplők jellemzően különös hidegvérrel, cinikusan hajtották végre. Izzy, a drogbanda női tagja az egyik jelenetben párjával is végzett, amiért a férfinak nem sikerült helyt állnia a rajtaütés során (21:47:51-21:50:19). Izzy később úgy halt meg, hogy miután az utolsó összecsapás során megsebesült, a banda vezére (Armor) előbb aggódást színlelt, majd géppuskából egy egész sorozatot lőtt a lányra.  A 21:09:04 és 21:10:29 között látható jelenetben Armor Loomis könyvelőjét és annak feleségét a kislányuk szeme láttára ölte meg. Először megfélemlítette a férfit, majd homlokon lőtte. Ezután a férjéhez futó asszonnyal végzett, mert zavarta a nő jajveszékelése. Armor mosolygott, miközben az árván maradt kislány a távolból bénultan figyelte a történteket. Az ilyen brutális, embertelen kivégzési mód és a szadisztikus hajlam kritikátlan bemutatása nem elfogadható a IV. korhatári kategóriában.



A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a film egyik eszköze, a humor, segíti a látottaktól való elhatárolódást és gátolja a félelem kialakulását.



A Médiatanács kifejezetten aggályosnak ítélte azokat a jeleneteket, amelyekben az alkotók az erőszak hatását humorral próbálták feloldani. Számos esetben láthatók ilyen megnyilvánulások, például Dani és Cole kapcsolatában. Az ambivalens barátság során a főszereplők az egyik pillanatban segítik, a másikban támadják egymást, különösebb indok nélkül (pl. 22:01:07-22:01:19). Dani a kegyetlen Izzy-vel is szexuális felhangú, humorosnak szánt párbeszédet folytat, miközben a nő meg akarja ölni, fegyvert szegez rá (22:12:49-22:13:51).  



A Médiatanács a kiskorúak védelme szempontjából problematikusnak ítélte a két főhős karakterét is: Dani börtönből szabadult, csak a pénz megszerzése érdekli, Cole pedig apja gyilkosain akar bosszút állni. A főhősök sorra ölték a drogmaffia embereit, így nehezen különböztethetők meg a negatív szereplőktől, ami a velük való azonosulás miatt aggályosnak tekinthető.



A Médiatanács álláspontja szerint problematikus volt a szexuális aktust nyíltan ábrázoló jelenet (21:17:03-21:18:02) is.  



A Médiaszolgáltató – nyilatkozata szerint – a német kereskedelmi csatornák besorolását vette figyelembe a klasszifikáció során. A Médiatanács több nemzetközi filmklasszifikációs intézmény besorolását tekinti meg egy-egy kifogásolt film kapcsán, mely nem alapozza meg, de támpontot, iránymutatást jelent saját besorolásához. 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) 16 éven felülieknek, míg a BBC 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 22 óra után sugározhatók. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a műsorszámot 21 óra 1 perces kezdettel tette közzé, megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdés d) pontját.



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 a következő esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (6) bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés d) pontjának megsértését:



		Média-

szolgáltatás

		Médiatanács határozatának száma

		az Mttv. megsértett rendelkezése

		jogsértés elkövetésének időpontja

		alkalmazott jogkövetkezmény



		

Film Mánia

		

22/2013. (I. 9.)

		Mttv. 9. § (6) és 10. § (1) d)



		

2012. július 18.



		

Mttv. 187. § (3)

200 000 Ft



		

Film Mánia

		

476/2013. (III. 20.)

		Mttv. 9. § (6) és 10. § (1) d)



		

2012. október 3.

		

Mttv. 187. § (3)

300 000 Ft



		

Film Mánia

		

626/2013. (IV. 10.)

		Mttv. 9. § (6) és 10. § (1) d)



		

2012. november 22.

		

Mttv. 187. § (3)

500 000 Ft



		

Film Mánia

		

706/2013. (IV. 25.)

		Mttv. 9. § (6) és 10. § (1) d)



		

2012. november 5.

		

Mttv. 187. § (3)

500 000 Ft



		

Film Mánia

		

1339/2013. 

(VIII. 28.)

		Mttv. 9. § (6) és 10. § (1) d)



		

2013. március 21.

		

Mttv. 187. § (3)

800 000 Ft







A Médiatanács megállapította, hogy a jogsértés ismételtsége az Mttv. 9. § (6) bekezdése, valamint a 10. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében is fennáll, tekintettel arra, hogy a Médiatanács öt jogerős határozatában állapította meg az említett jogszabályhelyek megsértését a jelenleg tárgyalt jogsértést megelőző háromszázhatvanöt napon belül elkövetett jogsértések miatt.



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) pontjának megsértését súlyos jogsértésnek értékelte.



A Médiatanács ugyancsak a jogsértés súlyának megítélésénél értékelte azt a tényt, hogy a Médiaszolgáltató 21 óra 1 perctől sugározta a műsorszámot, azaz csaknem egy órával az V. korhatári kategóriába sorolt műsorszámok közzétételére meghatározott késő esti műsorsávot megelőzően.



A jogsértés súlyán és ismételtségén túl az Mttv. 187. § (2) bekezdése 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 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) 2,4%-ának megfelelő mértékű, azaz 1 200 000 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. §-ában 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. október 9.

   



A Médiatanács nevében:



   dr. Karas Monika 

 elnök



  dr. Kollarik Tamás 

         hitelesítő tag
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1. Személyes adat 
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