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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
919/2014. (IX.23.) számú
HATÁROZATA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Médiatanácsa (a
továbbiakban: Médiatanács) a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.,
továbbiakban: Médiaszolgáltató) műsorszám előzetes klasszifikációjára irányuló, 2014.
szeptember 4-én benyújtott kérelmére lefolytatott hatósági eljárásában, a kérelemhez csatolt
DVD lemezen látható hang- és képfelvétel alapján megállapította, hogy
„A Föld inváziója – Csata: Los Angeles”című műsorszám a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 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 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. szeptember 4-én érkezett kérelmében a rendelkező
részben említett filmalkotás DVD adathordozón megküldött, vágott, lerövidített változatának
előzetes korhatári besorolását kérte az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján.
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A Médiaszolgáltató a kérelmében jelezte, hogy álláspontja szerint „A Föld inváziója – Csata: Los
Angeles” című műsorszám a III. korhatár-kategóriába tartozik.
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, a műsorszám tekintetében 20. 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 az alábbiakat állapította meg.

Műsorszám címe:
Hossz:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

A Föld inváziója – Csata: Los Angeles
109 perc
akciófilm
USA
2011

A műsorszám tartalma:
Los Angeles-t és más városokat meteorok bombázzák, amelyek a légkörbe érve lelassulnak. A
szokatlan jelenség az invázió kezdetét jelzi, a Földet földönkívüliek lepik el, céljuk a vízkészlet
megszerzése, valamint a bolygó gyarmatosítása és az őslakosok likvidálása. Az idegenek többek
között Los Angeles strandjain szállnak partra és mindenkit legyilkolnak. A támadás hatására
bevetik a hadsereget. Nantz őrmestert, aki éppen nyugdíjazására készült a frontra küldik egy új
szakasszal, amelyet Martinez hadnagy vezet. Küldetésük célja, hogy három óra alatt megmentsék
a frontvonal mögött ragadt civileket a bombázás megkezdése előtt. Az akciót nagy véráldozatok
árán véghezviszik, majd hazatérésük közben felfedezik az idegenek kommunikációs központját,
amelyet a légierő segítségével megsemmisítenek, amivel visszaszerezik a város feletti irányítást.
A vizsgálat eredménye:
A műsorszám műfajánál fogva kevéssé tekinthető realisztikusnak, azonban a megjelenő feszes
cselekmények gyakran rendkívül hűen ábrázolják a katonai akciók közben fellépő stresszt, a
sebesülések és a társak elvesztése okozta fájdalmat.
A feszültség az alkotás végkifejlete felé haladva folyamatosan csökken, mivel az idegen lények
gyenge pontjainak feltárása után a megsemmisítésüké és a katonák hősies önfeláldozásáé a
főszerep.
A műsorszámban a fenyegetettség érzés folyamatos, a főszereplők állandó versenyt futnak az
idővel a túlélésért, miközben az emberáldozatok száma egyre nő. A szűk képkivágásban fotózott
akciójelenetek és a kézikamerás felvételek fokozzák az ábrázolt tartalmak intenzitását, amely
szorongást válthat ki az arra érzékenyekből. A védendő korosztály tagjai azonban már magasabb
izgalmi szintet is el tudnak viselni. A félelemérzet 12 év felett már kevésbé játszik szerepet, a
felgyülemlett feszültséget képesek távolságtartóbban kezelni, ha elegendő jel utal arra, hogy a
látott tartalmak nem valóságosak.
Kiemelendő, hogy a pozitív szereplőket kivétel nélkül hősiesség jellemzi (például Nantz őrmester
a végsőkig kitart katonái mellett), így az önfeláldozás és önzetlenség modellértékű
cselekedetként jelennek meg.
A védendő korosztály tagjai már képesek a fenti történéseket kellően eltávolítani maguktól, a
keletkező feszültséget fel tudják dolgozni. A megjelenített frusztráló, félelemkeltő képsorok nem
lépik túl a korosztály számára még elfogadható mértéket.

2

A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § bekezdés e) pontja szerinti hatáskörében
„A Föld inváziója – Csata: Los Angeles” című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III.
kategóriába sorolásáról határozott.
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.”
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. szeptember 23.
A Médiatanács nevében

dr. Karas Monika
elnök

hitelesítő tag
Dr. Koltay András
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