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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
78/2015. (I.20.) 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.
december 29-én benyújtott kérelmére lefolytatott hatósági eljárásában, a kérelemhez csatolt DVD
lemezen látható hang- és képfelvétel alapján megállapította, hogy a
„Non-stop” 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.
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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. december 29-én érkezett kérelmében a rendelkező
részben említett filmalkotás DVD adathordozón megküldött, vágott, lerövidített változatának
előzetes korhatári besorolását kérte az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján.
A Médiaszolgáltató a kérelmében jelezte, hogy álláspontja szerint a „Non-stop” című műsorszám
vágott, rövidített változata 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:
Eredeti hossz:
Vágott hossz:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

Non-stop
106 perc
101 perc
akcióthriller
USA/Franciaország
2014.

A műsorszám tartalma:
Bill Marks az Egyesült Államok légi marsalljának megbízatása egy New York-ból Londonba tartó
járatra szól. A járatot terrorista támadás éri, a túszejtők azzal fenyegetőznek, hogy ha nem
teljesítik a követeléseiket, minden 20 percben meghal egy ember. A magánéleti problémákkal
küzdő Marks feletteseinek meggyőződése, hogy a légi marsall a gépeltérítő. Marks egyszerre küzd
önmagával és a 150 utassal, akiknek el kell nyernie a bizalmát, mindeközben ki kell derítenie,
hogy kik állhatnak a rejtélyes gyilkosságok mögött. Az események gyors fordulatot vesznek,
amikor a terroristák aktiválnak egy időzített bombát. Marks a személyzet és egy megbízható utas
segítségével megpróbálja lecsökkenteni a detonáció intenzitását, csomagokat pakolnak a
bombára, és az utasokat a gép elejében sorakoztatják fel. Időközben fény derül a terroristák
kilétére, akik egy rövidebb dulakodást és tűzpárbajt követően életüket vesztik, majd a robbanás
után a gép sikeresen landol Izlandon.
A vizsgálat eredménye:
A Non-stop című műsorszám műfaját tekintve akcióthriller, melynek középpontjában egy
utasszállító repülőgép ellen irányuló terrorcselekmény áll. A történet főhőse éles helyzetben még
nem mérette meg magát, napjait az egyre eluralkodó alkoholizmusa és depressziója őrli fel.
Folyamatosan emészti a fájdalom rákbeteg kislányának a halála miatt, akit nyolcéves korában
ragadott magával a halálos kór. Amikor kiderül, hogy a gépet valós veszély fenyegeti, megpróbál
megfelelni a hivatásának, és kísérletet tesz a 150 ember életének megmentésére.
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A műsorszám alaphangulata rendkívül feszült és intenzív. A terroristák valódi kiléte nem ismert,
az áldozatok száma fokozatosan növekszik. Húszpercenként meghal valaki a gépen utazó
emberek közül, akiknek a halála váratlan és a körülménye rejtélyes. A néző is együtt nyomoz a
főhőssel, akiről egyre több információ kerül napvilágra és egy idő után megkérdőjeleződik az
épelméjűsége is.
A műsorszám műfaja a végkifejletben akciófilmbe fordul át, amikor előkerülnek a poggyászokba
rejtett fegyverek és velük együtt az akciófilmes jelenetek is. A kamera másodpercről másodpercre
mutatja a detonátor számlálóját, míg a két terrorista azon gondolkodik, hogy felrobbantsák-e a
gépet vagy sem. A pillanatnyi zavart kihasználva a főhős lefegyverzi a támadóit, majd
dulakodásba kezdenek. Eközben a bomba aktiválódik, ami végez az egyik terroristával, majd a
zuhanó gép székei között tovább folytatódik a küzdelem. Marks a nyomáskülönbséget
kihasználva fegyvert szerez a repülőgép padlójáról, majd egyetlen lövéssel leteríti a merénylőt,
akinek a homlokát éri a lövés, azonban az erőszakos jelenetsorok közben nem látható nagyobb
mennyiségű vér, illetve a kamera nem mutatja hosszasan a sérülések következményeit.
A műsorszám nem tartalmaz kiemelten nagy intenzitású agressziót, de szerepeltet problémás
témákat, mint például az alkoholizmus, vagy a főhős kislányának tragédiája. A férfi nyíltan beszél
az emberek előtt a fájdalmáról, majd elmondja, hogy milyen rossz apa volt, mivel az utolsó éveket
nem a lánya mellett töltötte, hanem a munkájába temetkezett. Elmondása szerint képtelen volt
végignézni lánya halálát, ezért választotta a szolgálatot, majd az alkoholt.
A Médiatanács álláspontja szerint tizenkettő éves kortól a gyermekek már képesek a film
dramaturgiáját követni, illetve a felgyülemlett feszültséget - annak mértékétől függően feldolgozni, amennyiben a történet végkicsengése pozitív. Már rendelkeznek némi ismerettel az
egyes televíziós műfajok tekintetében és bizonyos mértékig számítanak a tipikus
cselekményvezetésre és a történet vége általi feloldásra. Tekintettel a megrövidített kópiára a
védendő korosztály személyiségfejlődését a látottak nem károsíthatják, a realisztikusan ábrázolt
tartalmi elemeket már képesek biztonsággal feldolgozni.
A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § bekezdés e) pontja szerinti hatáskörében,
a megjelenő témára, valamint a feldolgozás módjára tekintettel, a „Non-stop” 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.
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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, 2015. január 20.

A Médiatanács nevében

dr. Karas Monika
elnök

dr. Kollarik Tamás
hitelesítő tag

Kapják:
1) Személyes adat
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