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HATÁROZATA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Médiatanácsa (a
továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Europe Kft. (2014. szeptember 1-jétől AMC
Networks Central Europe Kft.) (1139 Budapest, Lomb u. 23-27., a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) műsorszámok előzetes klasszifikációjára irányuló, 2014. augusztus 25-én
benyújtott kérelmére lefolytatott 2014. augusztus 26-án indult hatósági eljárásában, a
kérelemhez csatolt DVD lemezeken látható hang- és képfelvétel alapján megállapította, hogy
A Titkok és hazugságok 1-6. című műsorszámok a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (5)
bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandók.
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 u. 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.
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. augusztus 25-én érkezett kérelmében a rendelkező
részben felsorolt filmalkotásokat DVD adathordozón megküldte és előzetes korhatári
besorolásukat kérte az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján.
A Médiaszolgáltató a kérelmében jelezte, hogy álláspontja szerint a műsorszámok a IV. korhatárkategóriába tartoznak.
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a
díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) számú NMHH rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti
igazgatási szolgáltatási díjat, műsorszámonként 20 000 Ft-ot, azaz összesen 120 000 Ft-ot a
Médiaszolgáltató igazoltan megfizette, így a Médiatanács a kérelem alapján az Mttv. 182. § e)
pontjában biztosított hatáskörében hatósági eljárást folytatott le, és a műsorszámok tekintetében
az alábbiakat állapította meg.
Műsorszám címe:
Hossz:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

Titkok és hazugságok 1-6.
261 perc
thriller sorozat
Ausztrália
2014

A műsorszám tartalma:
Ben a szokásos erdei futása közben megtalálja a szomszédban lakó négy éves fiú (Thom)
holttestét. Az utcában gyorsan terjed a tragédia híre és az eset iránt a sajtó is nagy érdeklődést
mutat, így a férfi és családjának élete egy csapásra rémálommá válik: nyomozók és újságírók
lepik el a lakóközösséget. Ben próbálja védeni a szeretteit, de a szomszédok elzárkóznak előlük,
bizalmatlanokká válnak és a gyanú Benre terelődik. Thom anyja (Jess) azonban hisz a férfi
ártatlanságában. Ben élete teljesen megváltozik: a DNS-teszt kimutatja, hogy Ben a kisfiú vér
szerinti apja és felesége (Christy) nem tudja feldolgozni férje öt évvel ezelőtti félrelépését. A férfi a
gyilkosság főgyanúsítottja és minden bizonyíték ellene irányul, a többi gyanúsított ártatlansága
hamar bebizonyosodik. Christy és Ben kapcsolata elmérgesedik, a nő végül a gyerekekkel együtt
elköltözik otthonról a család ügyvédjéhez. Ben bánatában Jess-hez menekül vigaszért,de egy
rosszul sikerült program után a férfiben felsejlik a gyanú, hogy Jess követte el a gyilkosságot. Ben
megtudja, hogy Jess bipoláris depresszióban szenved és nem szedi a gyógyszereit, ezek nélkül
viszont paranoiás és agresszív. A rendőrség továbbra is egyértelműen Bent gyanúsítja és
beismerő vallomásra akarja bírni, de megtalálják a döntő tárgyi bizonyítékot, a kabátot, amely
Jess tulajdona. Ez tisztázza Bent a vádak alól és a szeretőjére tereli a gyanút. Az apát kiengedik
egy családi ebéd apropóján, aki megtalálja Eva véres edzőcipőjét a kerti kis házban és a rendőrök
is rájönnek, hogy Eva ölte meg féltestvérét, Thomot.
A vizsgálat eredménye:
A hat részből álló sorozat középpontjában egy gyermekgyilkosság felgöngyölítése áll, amelynek
legfőbb gyanúsítottja sokáig maga a főszereplő. A tragikus végkifejlet során azonban kiderül, hogy
a tettes egy kislány (Eva), aki szülei kapcsolatának megromlásáért a szomszéd nőt és gyermekét
hibáztatja. Tervei szerint Thom megöléséért Jess-t fogják gyanúsítani, így otthonukba visszatérhet
a béke és a család együtt marad. A nyomozás során válik világossá Eva számára is, hogy Thom
valójában a féltestvére és a rendőrség az apját vádolja a kegyetlen tettért.
A műsorszám a thriller, a dráma és a bűnügyi sorozatok műfajából egyaránt merít. Ebből
fakadóan a félelem- és szorongáskeltő jelenetek száma jelentős. Az epizódokat a feszültségkeltő
képsorok uralják, a baljós zenei aláfestés tovább erősíti a látottakat. A legtöbb rész a frusztráció
folyamatos fenntartására épít. A műsorszámban átlagemberek kerülnek embert próbáló
helyzetekbe. Ben a nyomozás ideje alatt megtörik. Miközben egyre kétségbeesettebben igyekszik
bizonyítani ártatlanságát, idegösszeomlást kap, nyugtatókra szorul. A család is széthullik, a szülők
a környezet támadásaival szemben egyre tehetetlenebbül lépnek fel, majd végleg összeomlanak,
miután világossá válik Eva bűnössége. Az apa ártatlansága sem hoz megkönnyebbülést, a
testvérgyilkosság tényét nem lehet feldolgozni.
A sorozatban olyan felnőtt témák merülnek fel, melyek feldolgozására csak az érettebb korosztály
képes (pl.: testvérgyilkosság, pedofília, pszichés labilitás, szexualitás, erőszak). Aggályos, hogy az
áldozatot és az elkövetőt is gyermek jelenítette meg, Eva nem mutat megbánást („Sajnálom, nem
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így lett volna, ha Thom lejön a folyóhoz!” 6. rész, IV. szegmens 08:19–08:35), nem érzi át
tettének súlyosságát. Vallomását követően is hisz abban, hogy családja ezt követően együtt lehet
majd, miután apját mentesítette a vádak alól.
A szereplők tragikus élethelyzete, a párkapcsolati nehézségek, valamint a család széthullásától
való erős félelem azonosulást válthat ki a védendő korosztály tagjaiból. A 16-18 évesek azonban
már képesek a fenti történéseket kellően eltávolítani maguktól, a keletkező feszültséget fel
tudják dolgozni. A fentiek alapján a megjelenített frusztráló képsorok nem lépik túl a korosztály
számára még elfogadható mértéket.
A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § e) pontja szerinti hatáskörében a Titkok és
hazugságok 1-6. című műsorszámok a IV. 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
sorolásáról 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. szeptember 9.

A Médiatanács nevében
dr. Karas Monika
elnök
dr. Kollarik Tamás
hitelesítő tag

Kapják:
1.
Személyes adat
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