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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

416/2014. (V. 6.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Médiatanácsa (a 
továbbiakban: Médiatanács) a Duna Televízió Nonprofit Zrt. (1016 Budapest, Naphegy tér 8., a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) műsorszámok előzetes klasszifikációjára irányuló, 2014. április 
15-én benyújtott kérelmére lefolytatott hatósági eljárásában, a kérelemhez csatolt DVD 
lemezeken látható hang- és képfelvétel alapján megállapította, hogy 
 

I. Az Őfelsége titkosszolgálatában című műsorszám a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § 
(4) bekezdése szerinti III. korhatár-kategóriába, 

 
II. a Gyémántok az örökkévalóságnak című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése 

szerinti III. korhatár-kategóriába, 
 

III. az Élni és halni hagyni című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. 
korhatár-kategóriába, 

 
IV. Az aranypisztolyos férfi című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. 

korhatár-kategóriába, 
 

V. A kém, aki szeretett engem az című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti 
III. korhatár-kategóriába 

 
tartozónak minősül.   
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől 
számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: 
bíróság) címzett, a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) 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 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül 
bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.  
 

INDOKOLÁS 
 

Az Mttv. 9. § (1) bekezdése értelmében a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató 
valamennyi, általa közzétenni kívánt műsorszámot a közzétételt megelőzően az Mttv. 9. § (2)-(7) 
bekezdés szerinti kategóriák valamelyikébe köteles sorolni.  
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Az Mttv. 9. § (9) bekezdése szerint a médiaszolgáltató kérelmére – igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése ellenében, a műsorszám átadásától számított tizenöt napon belül – a Médiatanács 
az Mttv. 182. § e) pontjában foglalt hatáskörében a műsorszám kategóriába sorolásáról hatósági 
határozatot hoz. 
 
A Médiaszolgáltató a Médiatanácshoz 2014. április 15-én érkezett kérelmében a rendelkező 
részben felsorolt és DVD adathordozón megküldött filmalkotások előzetes korhatári besorolását 
kérte az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján.  
 
A Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a 
díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a 
Médiaszolgáltató, mint közszolgálati médiaszolgáltató az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 
alól mentességben részesül.  
 
A Médiatanács a kérelem alapján az Mttv. 182. § e) pontjában biztosított hatáskörében a 
műsorszámok tekintetében az alábbiakat állapította meg. 
 

I. 
Őfelsége titkosszolgálatában 

 
A műsorszám hossza: 136 perc  
Műfaja: akciófilm 
Származási ország: Nagy-Britannia 
Gyártási év: 1969 
 
A műsorszám tartalma: 
 
A történet középpontjában James Bond áll, aki egy hírszerzéssel foglalkozó ügynökség 007-es 
besorolású ügynöke. Bond egy akció során ismerkedik meg Teresa Contessával (a továbbiakban: 
Tracy), akiről hamarosan kiderül, hogy a helyi maffiavezér (Draco) egyetlen lánya. Draco egymillió 
font összegnek megfelelő aranyat ajánl fel Bond részére, amennyiben az ügynök feleségül veszi a 
lányát. Bond csak akkor fogadja el Draco ajánlatát, amikor a maffiavezér közli, hogy a 
házasságkötés érdekében egy olyan férfi (Blofeld) tartózkodási helyéről is kész információkat 
közölni, aki után az ügynök már hosszú ideje nyomoz. Az ügynökség igazgatója elégedetlen Bond 
teljesítményével, ezért mást bíz meg a Blofeld-ügy intézésével. Az igazgató utasítása ellenére 
Bond tovább folytatja a nyomozást, és hamarosan megtudja, hogy Blofeld grófi címet tanúsító 
okiratot kíván szerezni. Bond nemesi címek hitelesítésével foglalkozó genealógusnak adja ki 
magát, és a férfi közelébe kerülve kideríti, hogy a Blofeld által allergiás betegek kezelésére 
létrehozott svájci laboratóriumban valójában egy vegyi támadás előkészítése zajlik. Ezt követően 
Bond lelepleződik, és Blofeld emberei foglyul ejtik. Az ügynök Tracy segítségével kiszabadul, de 
menekülés közben a nő kerül a bűnözők fogságába. Bond – Draco-val együttműködve – 
megmenti Tracy-t, és megsemmisíti a laboratóriumot is, azonban Tracy később egy merénylet 
áldozata lesz.   
 
A vizsgálat eredménye: 
 
Az erőszakos jelenetek túltengése miatt a műsorszámban folyamatosan jelen van az agresszió. Az 
akciójelenetek feszültséget fokozó zenei aláfestés kíséretében kerülnek bemutatásra, valamint 
több esetben komoly sérülés és haláleset is látható. Problematikus tartalom a hómarógép elé eső 
férfi halálának bemutatása is, mivel a jelenetben a gép bedarálja a férfi testét, majd egy rövid 
ideig a férfi egyes belső szervei is láthatóak. A véres jelenetet a havas táj még hangsúlyosabbá 
teszi. A főszereplő az esetek többségében testi erő alkalmazásával rendezi a 
konfliktushelyzeteket, kizárólag a végső akciójelenetben használ lőfegyvert ellenfele likvidálására. 
A műben számos esetben hangzik el szexuális jellegű utalás, és annak képi megjelenítése is 
látható akkor, amikor az ügynök erotikus magazint lapozgat egy jelenetben. További 
problematikus jelenet, amelyben Bond olyan fiatal és dekoratív nők társaságában vacsorázik, 
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akik úgy fogyasztják el az ételeiket, hogy közben szexuális jellegű tevékenységet imitálnak. Az 
egyik jelenetben az is látható, amint az egyik nő az asztal alatt, rúzsa használatával írja fel 
szobájának számát a skót szoknyát viselő Bond combjára. 
 
A film korhatári besorolása során irányadó szempont, hogy a gyermekek 12 éves kor felett már 
képesek a film dramaturgiáját követni, illetve a felgyülemlett feszültséget (annak mértékétől 
függően) leépíteni. Ez a korosztály már megfelelő ismeretekkel rendelkezik a televíziós műfajok 
tekintetében, bizonyos mértékig már a tipikus cselekményvezetésre és a történet végi feloldásra 
is számítanak. Ebben a korban már egy magasabb izgalmi szintet is elviselnek a gyermekek, a 
fenyegetettség és a félelem érzése a 12 év feletti korosztálynál kevésbé játszik szerepet. A 12 év 
feletti korcsoport tagjait már nem riasztják a közvetlenül felismerhető fenyegetések (például 
fegyveres üldözések, tűzpárbajok), és a feszültséget is képesek távolságtartóbban kezelni, ha 
elegendő arra utaló jel van, hogy az nem valóságos. A több mint negyven éve keletkezett 
filmalkotásban bemutatott képsorok távol esnek a hétköznapok világától, ezért azok nem 
jelenthetnek potenciális veszélyt a 12 éven felüli korosztály számára.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy az erőszak folyamatos jelenléte és a szexuális jellegű 
utalások miatt az „Őfelsége titkosszolgálatában” című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése 
szerinti III. korhatári kategóriába tartozik. 
 
Az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerint: „Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluliakban félelmet 
kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a III. kategóriába kell 
sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.”    
 

II. 
Gyémántok az örökkévalóságnak  

 
A műsorszám hossza: 115 perc  
Műfaja: akciófilm 
Származási ország: Nagy-Britannia 
Gyártási év: 1971 
 
A műsorszám tartalma:  
 
A filmalkotás főszereplőjének, James Bond-nak egy gyémánt csempészettel foglalkozó hálózatot 
kell lelepleznie. Az ügynök beépül az illegális gyémánt kereskedelmet folytató hálózatba, ahol 
hamarosan megismerkedik Tiffany Case-zel, az egyik kereskedővel. Rövidesen kiderül, hogy Bond 
és Case élete is veszélybe került, mivel két bérgyilkos (Mr. Wint és Mr. Kidd) azt a megbízást 
kapta az ügynök egyik régi ellenfelétől (Stavro Blofeld), hogy likvidálja a hálózat tagjait. Blofeld 
egy gyémántokból épített lézerfegyver használatával kíván világuralomra törni, de Bond 
közbelépésének eredményeképpen nem következik be a katasztrófa. 
 
A vizsgálat eredménye: 
 
A mű bővelkedik az akciójelenetekben, melyekben számos alkalommal robbantás, gyilkosság, és 
holttest bemutatásra is sor kerül. A halált okozó sérülések ábrázolása visszafogott, a véres 
jelenetek száma pedig minimális. Az erőszakos jelenetek intenzitását a nem realisztikus 
ábrázolásmód nagyban csökkenti (például árnyékboksz, utómunkával generált robbantások, 
golyótalálat nélküli halálos sérülések). Problematikus az a rész, amikor Bond forró iszapba fojt két 
férfit, de a történések képi megjelenítése ebben a jelenetben sem lépi túl a 12-16 évesek 
számára még feldolgozható szintet. A feszültséget a legtöbb esetben a főszereplő életét 
veszélyeztető jelenetek váltják ki (például Bond koporsóba zárása, ahol majdnem elégetik), 
azonban az ügynök valamennyi alkalommal könnyedén ártalmatlanítja ellenfeleit.  
A mű korhatár-kategóriába történő sorolása során fontos szempont, hogy az nem tartalmaz a 12-
16 év közötti korosztály számára káros tartalmi elemeket, mivel a korosztály tagjai már képesek a 
halmozottan előforduló erőszakos elemeket távolságtartó módon kezelni. A filmben megjelennek 
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szexuális jellegű utalások is, de azok vizuálisan és verbálisan is kellően visszafogottak, ezért a 12 
év felettiek számára bemutathatóak.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy az ismétlődő erőszakos tartalmak és akciójelenetek miatt a 
„Gyémántok az örökkévalóságnak” című műsorszám ugyancsak az Mttv. fentebb idézett 9. § (4) 
bekezdése szerinti III. korhatár-kategóriába tartozik. 
 

III. 
Élni és halni hagyni   

 
A műsorszám hossza: 121 perc  
Műfaja: akciófilm 
Származási ország: Nagy-Britannia  
Gyártási év: 1973 
 
A műsorszám tartalma: 
 
James Bond azt a feladatot kapja, hogy találja meg azt az elkövetőt, aki meggyilkolta a brit 
titkosszolgálat három ügynökét. Rövidesen kiderül, hogy az ügy hátterében a kábítószer-
kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet vezetője, Kananga áll, de Bond sikerrel likvidálja a 
bűnszervezetet. 
 
A vizsgálat eredménye: 
 
A film középpontjában a luxus, a költséges szabadidős tevékenységek, a dekoratív nők, és a 
pompás helyszínek bemutatása áll. A jelenetek számos esetben erőszakos tartalommal 
egészülnek ki, azonban a sérülések direkt módon történő ábrázolására nem kerül sor. 
Problematikus az a jelent, amelyben Bond a cápák ellen kifejlesztett széndioxidot tartalmazó 
lövedék lenyelésére kényszeríti Kanaga-t, aki felfújódik és szétrobban. Aggályos továbbá, hogy a 
film a karibi térség lakosait babonákra és okkult ismeretekre támaszkodó csoportként jeleníti 
meg, míg a déli részen élő fehér amerikaiak együgyű személyekként kerülnek bemutatásra.  
  
A fent részletezett jelenetekben megjelenő káros tartalmakat a 12 év feletti korosztály már képes 
biztonsággal értelmezni és feldolgozni, továbbá kellő médiatapasztalattal rendelkeznek a 
cselekményből fakadó feszültség leépítéséhez is. A filmben megjelenő szexuális tartalmak 
kellően visszafogottak, ezért a 12 év feletti korosztály részére bemutathatóak. 
 
A Médiatanács az erőszakos jelenetek magas számára tekintettel megállapította, hogy az Élni és 
halni hagyni című műsorszámot az Mttv. fentebb idézett 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári 
kategóriába kell sorolni. 
 

IV. 
Az aranypisztolyos férfi  

 
A műsorszám hossza: 120 perc  
Műfaja: akciófilm 
Származási ország: Nagy-Britannia 
Gyártási év: 1974 
 
A műsorszám tartalma: 
 
A brit titkosszolgálat legkiválóbb ügynöke (James Bond) ezúttal egy hírhedt bérgyilkossal 
(Francisco Scaramanga) áll szemben.  Bond Hongkong, Thaiföld és Kína egzotikus tájain nyomoz 
Scaramanga és egy – a bűnöző által eltulajdonított – napenergiával működő fegyver után. A Bond 
és Scaramanga közötti végső küzdelemre a bűnelkövető rejtekhelyén kerül sor.  
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A vizsgálat eredménye: 
 
A filmalkotás cselekménye rendkívül egyszerű, a történet középpontjában Scaramanga és a 
kondenzátor megtalálása áll. Az erőszakos jelenetek előfordulása nem gyakori, és a műsorszám a 
halálos kimenetelű konfliktusok naturalisztikus bemutatását is mellőzi. A szexualitás ábrázolása 
sem részletező, ugyanakkor problematikus a film által sugallt női ideál, mivel a nők a férfiak 
státusz kellékeként kerülnek bemutatásra. 
 
A korhatár-kategóriába történő besorolás során fontos szempont, hogy a gyermekek 12 éves 
kortól már képesek a film dramaturgiáját követni, és – a történet pozitív végkicsengése esetén – 
a felgyülemlett feszültséget leépíteni. Az említett korosztály tagjai már kellő médiatapasztalattal 
rendelkeznek az egyes televíziós műfajok tekintetében, ezért bizonyos mértékig a tipikus 
cselekményvezetésre és a történet vége általi feloldásra is számítanak. Ebben a korban már 
magasabb izgalmi szintet is elviselnek a gyermekek, a fenyegetettség és a félelem érzése a már 
kevésbé játszik szerepet korosztálynál. A történet távol esik a hétköznapok világától, amely 
körülmény az azonosulás lehetőségét csökkenti, továbbá a negyven éve keletkezett filmalkotás 
képi világa jelentősen eltér a 12 éven felüli korosztály által megszokottól.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy a filmalkotásban megjelenő erőszakos tartalmakra tekintettel 
„Az aranypisztolyos férfi” című műsorszámot az Mttv. fentebb idézett 9. § (4) bekezdése szerinti 
III. korhatári kategóriába kell sorolni.  

 
V. 

A kém, aki szeretett engem  
 

A műsorszám hossza: 120 perc  
Műfaja: akciófilm 
Származási ország: Nagy-Britannia 
Gyártási év: 1977 
 
A műsorszám tartalma: 
 
A nemzetközi vizeken brit és szovjet nukleáris tengeralattjárók tűnnek el, ezért a két nemzet a 
legjobb ügynökeit küldi az ügy felderítésére (James Bond és Anya Amasova). Az együttműködés 
eredményesnek bizonyul: a nyomozás a milliárdos Mr. Stromberg-hez vezet, akiről kiderül, hogy a 
harmadik világháború kirobbantását tervezi. Mr. Stromberg minden eszközt bevet célja elérése 
érdekében, de végül kudarcba fullad a terve, Bond az utolsó pillanatban megöli a férfit, és a 
polgári lakosság életét fenyegető rakétákat is sikerül az ügynöknek eltérítenie.  
 
A vizsgálat eredménye: 
 
A film bővelkedik az intenzív akciójelenetekben, de a véres, halálos eredménnyel járó sérülések 
ábrázolása továbbra is visszafogottnak tekinthető, kizárólag a víz alatti küzdelmek során kerül sor 
a halált okozó sérülések direkt módon történő bemutatására.  
 
A fenti jelenetekből eredő feszültség biztonsággal történő leépítéséhez a 12-16 éves korosztály 
már kellő médiatapasztalattal rendelkezik, és az említett korcsoport tagjai a halmozottan 
előforduló erőszakos elemeket is képesek távolságtartóan kezelni. A filmben megjelennek 
szexuális jellegű utalások is, de azok oly mértékben visszafogottak, hogy a 12 éven felüli 
korosztály számára nem közvetítenek káros tartalmakat.  
A Médiatanács megállapította, hogy a halmozottan előforduló agresszív elemek miatt „A kém, aki 
szeretett engem” című műsorszámot az Mttv. fentebb idézett 9. § (4) bekezdése szerinti III. 
korhatári kategóriába kell sorolni.  

 
A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § e) pontja szerinti hatáskörében az 
„Őfelsége titkosszolgálatában”, a „Gyémántok az örökkévalóságnak”, az „Élni és halni hagyni”,  
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„Az aranypisztolyos férfi”, és „A kém, aki szeretett engem” című műsorszámok III. korhatári 
kategóriába sorolásáról határozott. 
 
Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 153. §-ában foglalt rendelkezés szerinti eljárási 
költség nem merült fel. 
 
Az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján a Médiatanácsnak a műsorszámok korhatári kategóriába 
sorolásról a műsorszámok átadásától számított tizenöt napon belül kellett határoznia. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, a jogorvoslat 
előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Mttv. 163. § (1) és (3) 
bekezdésében, a bírósági eljárásról szóló tájékoztatás az Mttv. 164. § (1) bekezdésében, a 
halasztó hatály a Ket. 110. § (1) bekezdésében, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló 
tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseken alapul. 
 
Budapest, 2014. május 6. 
 
 A Médiatanács nevében: 
 
 
 

 
 

   dr. Karas Monika 
  elnök 

 
 
 
 
 

 dr. Auer János  
  hitelesítő tag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 
1. Személyes adat  


