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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
1096/2014. (XI. 18.) 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) műsorszám előzetes klasszifikációjára irányuló, 2014.
november 3-án benyújtott kérelmére lefolytatott hatósági eljárásában, a kérelemhez csatolt DVD
lemezen látható hang- és képfelvétel alapján megállapította, hogy a
„Tíz dolog amit nem tudtál 2002” 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)
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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. november 3-án érkezett kérelmében a rendelkező
részben említett - DVD adathordozón megküldött - műsorszám előzetes korhatári besorolását
kérte az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján.
A Médiaszolgáltató a kérelmében jelezte, hogy álláspontja szerint a kérelemben szereplő
műsorszám a III. korhatári 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 teljes címe:
Hossz:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

Tíz dolog, amit nem tudtál az elnök elleni
merényletekről
43 perc
dokumentumfilm-sorozat
USA
2013.

A műsorszám tartalma:
A vizsgált műsorszám az amerikai elnökök elleni merényleteket mutatja be, különös tekintettel
azokra a kevéssé ismert tényekre, amelyek a történészek munkájának eredményeként
bontakoztak ki. A házigazda, Henry Rollins - maga is a történelem rajongója, valamint író és
énekes - a helyszínek bejárásával és szakértők bevonásával rekonstruálja a történteket, amelyet
korabeli felvételekkel színesítenek. A műsorszámban bemutatásra kerül a négy merényletben
elhunyt elnök, az elkövetők és a motivációjuk, továbbá a merénylőkre kirótt ítéletek is. A
dokumentumfilmben történészek, életrajzírók, pszichológusok és visszavonult titkos ügynökök
szólalnak meg, akik további részletekkel gazdagítják az elbeszélést. A műsorszám - címében is
megjelenő - célkitűzése, hogy tíz olyan érdekes tényre hívja fel a figyelmet, amelyek eddig nem,
vagy csak kevéssé voltak ismertek a nagyközönség előtt. A nézők megtudhatják például, hogy ki
az a személy, aki három halálos merénylettel is összefüggésbe hozható, valamint, hogy miként
kapcsolható Martin Scorsese Taxisofőr című filmje két különböző elnök elleni támadáshoz.
A vizsgálat eredménye:
A műsorszám műfaját tekintve dokumentumfilm-sorozat, amelyben kiemelt szerepet kapnak az
archív felvételek, korabeli cikkek és illusztrációk, valamint a szakértők beszámolói. A történetek a
dokumentumok, a személyes beszámolók, valamint a történészek elbeszélései alapján
ismerhetőek meg. A műsorszám lendületesen, a fiatalok érdeklődésére számot tartó módon
közelíti meg a történelmi szereplők életét, fontosabb eseményeit. A vizsgált műsorszámban az
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amerikai elnökök elleni merényletek kerülnek bemutatásra, melynek egyik fontos eleme, hogy a
dokumentumfilmekre nem jellemző módon fiatalokat is megszólaltat. A házigazda, Henry Rollins
egy bárban próbálja kideríteni, mennyire ismerik a fiatalok nemzetük történelmét, mit gondolnak
a merényletekről és az azok hátterében álló összeesküvés elméletekről. Majd a kor emberének
ismeretét párhuzamba állítja a történészek beszámolóival, végül a merényletek körülményeinek
„elhallgatott” részletei is napvilágra kerülnek.
A műsorszámban bemutatásra kerülő régebbi gyilkossági kísérleteket a kornak megfelelő
újságillusztrációkkal és fényképekkel szemléltetik, majd néhány későbbi merényletet korabeli
videofelvételeken keresztül mutatnak be. Az archív bejátszásokban néhol megjelenő erőszakos
tartalmakat különböző akusztikus (süvítő lövedék hangja, fegyverropogás, robbanás) és vizuális
elemek (zaklatott kameramozgás) kísérik, amelyek mind a képsorok hitelességét támasztják alá.
Az erőszak következménye, az áldozatok sérülése, fájdalma, félelme helyenként realisztikus
módon, de nem túlzott intenzitással kerül bemutatásra. A rövid bejátszások során használt
képsorok nem ábrázolják felerősítve az erőszakos tartalmak eredményét, pusztán a merényletek
realista bemutatását célozzák.
A Médiatanács álláspontja szerint a történelmi tényeken alapuló erőszakos cselekmények
bemutatása nem tekinthetőek öncélúnak, a műsorszám célja a múlt megismerése, és a
dokumentumfilmes eszközök alkalmazása kellő távolságba helyezi az eseményeket, így azok
megfelelő értelmezése és értékelése problémamentes a védendő korosztály számára.
A Fővárosi Ítélőtábla a 4.Kf. 27.485/2006/6. számú ítéletében megerősítette, hogy „a kiskorúak
egészséges fejlődését nem az biztosítja, ha a felnőtt társadalom megmenti a korosztályt minden
adott esetben, a valóságban megtörtént események, cselekmények, történelmi tények
megismerésétől.”
A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § bekezdés e) pontja szerinti hatáskörében,
a megjelenő témára, valamint a feldolgozás módjára tekintettel, a „Tíz dolog amit nem tudtál
2002” 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
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,
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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. november 18.

A Médiatanács nevében

dr. Karas Monika
elnök

Dr. Koltay András
hitelesítő tag

Kapják:
1) személyes adat
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