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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
1035/2014. (X. 28.) számú

HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Médiatanácsa (a
továbbiakban: Médiatanács) az AMC Networks Central Europe Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 2327., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) műsorszámok előzetes klasszifikációjára irányuló, 2014.
október 7-én benyújtott kérelmére lefolytatott hatósági eljárásában, a kérelemhez csatolt DVD
lemezeken látható hang- és képfelvétel alapján megállapította, hogy
I.

A Könyörtelen antik hősök 01. – Caligula című műsorszám az Mttv. 9. § (4)
bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába,

II.

A Könyörtelen antik hősök 02. – Attila című műsorszám ugyancsak az Mttv. 9. § (4)
bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába,

III.

A Könyörtelen antik hősök 05. – Dzsingisz Kán című műsorszám az Mttv. 9. § (4)
bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába,

IV.

A Könyörtelen antik hősök 06 – Néró című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése
szerinti III. korhatári kategóriába,.

V.

A Könyörtelen antik hősök 07. – Nagy Sándor című műsorszám az Mttv. 9. § (4)
bekezdése szerinti III. korhatári 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.
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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. október 7-én érkezett kérelmében a rendelkező
részben említett - DVD adathordozón megküldött - filmalkotások előzetes korhatári besorolását
kérte az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján.
A Médiaszolgáltató a kérelmében jelezte, hogy álláspontja szerint a kérelemben szereplő
műsorszámok a III. korhatári kategóriába tartoznak.
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 100 000 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.

I.

Könyörtelen antik hősök 01. – Caligula

Eredeti hossz:
Eredeti cím:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

44 perc
Ancients Behaving Badly - Caligula
dokumentumfilm-sorozat
Kanada
2009.

A műsorszám tartalma:
A filmsorozat első része Caligula rémtetteinek valóságalapját tárja fel. Ókori történelmi adatok
alapján szakértők próbáltak fényt deríteni Caligula gyilkos természetére (négy évig tartó hatalma
alatt számos embertelen tettet hajtott végre: nőket és gyerekeket gyilkolt, ártatlanokat
végeztetett ki). A kutatók sorra vették a lehetséges szervi okokat is, felmerült az agykárosodás
lehetősége, mely megmagyarázhatná Caligula hirtelen személyiségtorzulását (uralkodásának első
fél éve erőszakmentesen, reformok bevezetésével telt). Ezen betegségek (herpeszes
agyvelőgyulladás, ólommérgezés stb.) közül azonban önmagában egyik sem állta meg a helyét,
így a szakemberek Caligula gyilkos, szadisztikus természetét főként a gyermekkorában átélt
traumákkal magyarázták.
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II. Könyörtelen antik hősök 02. – Attila
Eredeti hossz:
Eredeti cím:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

44 perc
Ancients Behaving Badly – Attila the Hun
dokumentumfilm-sorozat
Kanada
2009.

A műsorszám tartalma:
A filmsorozat második része Attila életét mutatja be, aki sokáig testvérével együtt hódított, majd
később egyre inkább vetélytársként tekintett fivérére és a legenda szerint egy vadászat
alkalmával megölte őt. A sikert számára a hatalom jelentette: minél nagyobb területet birtokolni,
vagyont szerezni, és leigázni az ott élőket. Attila népét ijesztőnek és vadnak írták le a
feljegyzések. Erejüket, legyőzhetetlenségüket lovas tudományuknak köszönhették, melyet a
szakértők alapos elemzésnek vetettek alá. A kutatók és a pszichiáter értelmezése alapján Attilát
nem a birodalomépítés motiválta, pusztán a fosztogatás vezérelte és valódi pszichopata gyilkos
volt.
III.

A Könyörtelen antik hősök 05. – Dzsingisz Kán

Eredeti hossz:
Eredeti cím:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

46 perc
Ancients Behaving Badly – Genghis Khan
dokumentumfilm-sorozat
Kanada
2009.

A műsorszám tartalma:
A filmsorozat ötödik epizódja végigköveti Dzsingisz kán birodalomépítését, amint egyesíti a
mongol törzseket és nemzetállamot hoz létre. A történészek és a szakértő narrációja kiemeli a
kán uralkodásának legfontosabb pontjait, melyek hozzásegítették, hogy uralma alá hajtsa Ázsia
legnagyobb részét, beleértve a mai Kínát, Oroszországot és Perzsiát is. A sorozat kiemeli a kán
utasítására végrehajtott népirtásokat és a rendhagyó kivégzési módokat (például a kerékbetörés).

IV.

Könyörtelen antik hősök 06 – Néró

Eredeti hossz:
Eredeti cím:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

43 perc
Ancients Behaving Badly - Nero
dokumentumfilm-sorozat
Kanada
2009.

A műsorszám tartalma:
A filmsorozat hatodik része Nero zsarnoki tetteit és művészi ténykedését mutatja be. Nero 17
évesen került hatalomra és 13 évig uralkodott. Sokáig anyja felügyelte az életét, de császárként
hamar megelégelte, hogy beleszólnak a döntéseibe. Önállóságának jeleként megölette anyját,
később feleségeit is, miközben magát elismert költőként és színészként ünnepeltette. A
műsorszám a római időkből származó hiteles forrásokból igyekszik kideríteni a Nero személyét
övező legendák valódiságát. Szakértők elemzik, hogy van-e alapja a pénzhamisításról szóló
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elméleteknek, pszichiáter értelmezi a császár személyiségét, választ keresve a pszichózist
feltételező tettek (pl.: szadista kínzások) okaira.

V.

Könyörtelen antik hősök 07. – Nagy Sándor

Eredeti hossz:
Eredeti cím:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

46 perc
Ancients Behaving Badly – Alexander the Great
dokumentumfilm-sorozat
Kanada
2009.

A műsorszám tartalma:
A filmsorozat hetedik része megpróbálja tisztázni azon feltevéseket, amelyek Nagy Sándor
hatalomra jutásához kapcsolódtak, illetve megnevezi azon tényeket, melyek hozzásegítették,
hogy tekintélye és uralma megkérdőjelezhetetlen legyen. Katonai hódításainak és az egyedülálló
háborús stratégiájának köszönhetően az akkor ismert világ egészét uralma alá hajtotta. Az
epizódban több utalás rámutat Nagy Sándor ellentmondásos és agresszív személyiségére, a vezér
nem tartotta szem előtt a normákat, és pusztító dühében nem kímélt sem ellenséget, sem
barátot (Philotász és Parmenion meggyilkolása).
A vizsgálat eredménye:
A Könyörtelen antik hősök c. dokumentumfilm-sorozat minden egyes epizódja egy-egy hírhedt
vezetőt vagy uralkodót mutat be, akik nevéhez leginkább erőszakos és kegyetlen cselekedeteket
köt a történelem. A sorozat a kiemelt személyek élettörténetét animációs illusztrációk és
történészek, valamint szakértők bevonásával készült interjúk útján ismerteti, melynek során a
történelmi hős tetteinek elemzését követően a szakemberek bemutatják a személyiség
legfontosabb karakterjegyeit, esetleges lelki torzulásait.
A műsorszámok mindegyikénél ugyanaz a szerkesztési elv érvényesül, a dokumentumfilmekre
jellemző klasszikus narrációt bevágott, villanásszerű illusztrációk törik meg, melyek minden
esetben a szóban forgó erőszakos cselekedeteket hivatottak reprezentálni. Gyakran csak egy
magasba emelt tőr, egy levágott végtag vagy kifröccsenő vér erejéig jelenik meg az animáció a
felfokozott zenei aláfestés kíséretében. A narráció különböző hangeffektekkel (suhogó íjak, húsba
hatoló penge hangja, kiáltások) hatásvadász módon mutatja be a kegyetlen vezetők
cselekedeteit. A narrátor, hogy közelebb hozza a letűnt kor hőseit a nézőkhöz, szokatlan
hasonlatokkal él, a kőhajító ostromgépezetbe helyezett lövedéket egy Volkswagen gépkocsi
méretével azonosítja, míg egy másik epizódban Caligulát jellemezte úgy, mint „egy tógába bújt
Freddy”-t az Elm utcából.
A sorozat során bemutatott személyek véres ténykedését animált, képregényszerű rajzokkal
illusztrálták, ez csökkentette az agresszió valóságosságát, és elősegítette a távolságtartást. A
védendő korosztály így könnyebben elhatárolódhat a látottaktól, ami mérsékeli a frusztráció
mértékét. A Médiatanács megállapította, hogy a műfaji sajátosságokon túl, mérlegelve a
különböző verbális és vizuális megjelenítési formákat, a műsorszámok – bár sok ponton
szenzációhajhász és az erőszakos cselekményeket felnagyító módszereket alkalmaz megfelelnek a Médiaszolgáltató által kérelmezett III. korhatári kategória feltételeinek.
A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § bekezdés e) pontja szerinti hatáskörében,
a megjelenő témára, valamint a feldolgozás módjára tekintettel, a „Könyörtelen antik hősök 01. –
Caligula”, a „Könyörtelen antik hősök 02. – Attila”, a „Könyörtelen antik hősök 05. – Dzsingisz
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Kán”, a „Könyörtelen antik hősök 06. – Néró”, valamint a „Könyörtelen antik hősök 07. – Nagy
Sándor” című műsorszámok 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. október

A Médiatanács nevében

dr. Karas Monika
elnök

Dr. Koltay András
hitelesítő tag

Kapják:
1) személyes adat
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