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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
920/2014. (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 „2012” című műsorszám a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010.
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatárkategóriába 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 „2012” 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.

A műsorszám címe:
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2012
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katasztrófafilm
USA
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A műsorszám tartalma:
Adrien Helmsley geológus kutatása során arra a felfedezésre jut, hogy az egyre sűrűsödő
Napkitörések következtében új típusú atomrészecskék képződnek, amelyek a Föld belső
szerkezetét megváltoztatják és a földrészek átrendeződnek, a pólusok felcserélődnek, természeti
katasztrófák sorát zúdítva a világra. A tét az emberi faj megmentése, miközben a közelgő
tragédiát csak a legkiváltságosabbak élhetik túl: a politikai eliten kívül egy emberélet 1 billió
euróért vásárolható meg. A nagyhatalmak óriási „bárkák” építésébe fognak, mindezt a
legnagyobb titokban. Jackson Curtis a kispolgári életet élő, elvált férfi gyerekeivel tett kirándulása
során találkozik egy őrült rádióssal, aki pontos információkkal szolgál a közelgő világvégével
kapcsolatban, ezért meg tudja menteni volt feleségét és családját a Kaliforniát érő hatalmas
földrengéstől. Versenyfutás kezdődik az idővel, hogy ők is helyet kaphassanak a bárkák egyikén.
A bárkák kapacitását végül sikerül kihasználni, az utolsó pillanatban Jackson és családja is
megmenekül. A világ azonban megszűnik régi formájában létezni, az emberiség legnagyobb része
nem éli túl a katasztrófát. Az átalakult földrészek közül egyedül a Jóreménység foka kínál új
otthont a túlélők számára.
A vizsgálat eredménye:
A műsorszám leginkább a látványelemekből építkezik, a párbeszédek felszínesek és a szereplők
minimális közlésekre szorítkoznak a drámai hatás fokozása érdekében.
A fenyegetettség érzés folyamatos, a főszereplők állandó versenyt futnak az idővel a túlélésért,
miközben az emberáldozatok száma egyre nő. A lassított 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. A mayák által jósolt apokalipszis
az időpontot tekintve (2012. december 21.) aktualitását vesztette – így a bemutatott
világkatasztrófa nem lehet reális, amely segíti a frusztráció feloldását, a látottak feldolgozását.
A műsorszám a drámai elemekre is nagy hangsúlyt fektet. A túlélők mégis megkönnyebbülten és
reményekkel telve szemlélik új „otthonukat”, miközben az emberiség nagy része a tragédia
áldozatává vált. Aggályos, hogy az ebből fakadó feszültséget humorosnak szánt, ironikus
megjegyzésekkel igyekeznek oldani a készítők. Kiemelendő azonban, hogy a pozitív szereplőket
kivétel nélkül hősies tulajdonságok jellemzik például: a legtöbb államfő a végsőkig kitart
honfitársai mellett, így az önfeláldozás, önzetlenség modellértékű cselekedetként jelennek meg.
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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.
A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § bekezdés e) pontja szerinti hatáskörében
a „2012” 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

Kapják:
1) Személyes adat
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