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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
1361/2015. (X.13.) 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, 2015.
szeptember 30-án benyújtott kérelme alapján lefolytatott hatósági eljárásában, a kérelemhez
csatolt DVD lemezen látható hang- és képfelvétel alapján megállapította, hogy
„A hét állati főbűn” című műsorszám a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (5) bekezdése szerinti IV.
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.
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A Médiaszolgáltató a Médiatanácshoz 2015. szeptember 30-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 DVD adathordozón
megküldött 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:
Eredeti cím:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:

A hét állati főbűn (2. epizód)
45 perc
Seven Deadly Sins Of The Animal Kingdom
dokumentumfilm-sorozat
Egyesült Királyság
2015.

A műsorszám tartalma:
A műsorszám egyes epizódjai a hét főbűnt veszik sorra, miközben arra keresik a választ, hogy
azok csak az emberre jellemző szégyenletes sajátosságok, vagy az állatvilágban is fellelhető olyan
tulajdonságok, melyek a túlélést és a fajfenntartást szolgáló magatartásminták. A sorozat
második része a bujasággal foglalkozik, annak evolúciós okait kutatja. Négy állat (delfin,
erszényes menyét, feketevégű lágybogár, bonobo) párzási rítusait hasonlítja össze az emberi
együttléttel. A „bűn” ebben az értelemben nem szaporodás célú szexualitás, mely számos állatnál
tetten érhető.

A vizsgálat eredménye:
A műsorszám műfaját tekintve dokumentumfilm, amelyben kiemelt szerepet kapnak az egyes
állatfajoknál megfigyelhető szaporodási módok. A szexualitást, a fajfenntartási ösztönt veti össze
a szabad akarattal és az erkölccsel, melyek kizárólag az embernél figyelhetők meg. A párzás
közben érzett öröm egyes fajoknál önjutalmazó tevékenységnek tűnik, míg másoknál a társas
viselkedés elengedhetetlen része, illetve a csoporton belüli agresszió minimalizálását szolgáló
eszköz, mint például a bonobók táplálékon való osztozkodása. A sorozatban az állatok nemi
tevékenységéről készült felvételek mellett biológus és pszichológus kutatókat szólítanak meg,
akik a nézők számára közérthetően ismertetik a szexualitással kapcsolatos tudományos
tényeket, kísérleteket, evolúciós magyarázatokat. A 2. epizód feltárja a nemek közötti
különbségeket is.
A műsorszámban a kéjvágy, mint a „szex utáni vad erotikus vágyakozás” jelenik meg, ami élesen
elkülönül a szerelem fogalmától. A szexualitást ennek alapján a gének továbbörökítése utáni vágy
és az élvezet elegyeként határozza meg. Alapvetően az állati viselkedés mozgatórugói kerülnek a
műsorszám középpontjába annak érdekében, hogy a nézők választ kaphassanak az emberi
bujaság eredetére.
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A műsorszám magasabb korhatári besorolását indokoló jelenetek:
I. szegmens 10:25–11:04
Aggályosnak tekinthető, hogy az állatvilágból merített párzási, öningerlési képsorokat
emberpárokról készült erotikus jelenetek egészítik ki. A férfiak és a nők választási lehetőségeinek
különbségeit elemző jelenet rámutat arra, hogy a férfiak amellett, hogy szívesebben létesítenek
szexuális kapcsolatot már az első találkozáskor partnerükkel, elsősorban 23 év körüli nőre
vágynak, függetlenül a saját koruktól („…legyenek ők 23, 33, 43 vagy éppen 73 évesek…”). A
narráció alatt bemutatott felvételek idősebb, látszólag jó egzisztenciával rendelkező férfiakat
mutatnak fiatal, lengén öltözött hölgyek társaságában. A jelenet a nemi szerepeket illetően
negatív mintákat terjeszt, továbbá félreérthető lehet és összezavarhatja a védendő korosztály
tagjait.
II. szegmens 0:20–0:42
Egy kísérlet kerül a középpontba, melynek keretében férfiakat kértek fel pornográf tartalmak
megtekintésére. Az eredmények arra utaltak, hogy szexuálisan ingerelt állapotban a férfiak
kevésbé kontrollálják viselkedésüket, például hajlamosabbak lefeküdni valakivel védekezés
nélkül, vagy a szex reményében akár be is drogoznának valakit.
II. szegmens 07:22–07:40
A műsorvezető a figyelem fokozása miatt számos esetben kétértelműen kommentálja a
szexualitással kapcsolatos megállapításokat. Az állatok szaporodását bemutató jelenetek előtt
provokatív célzattal figyelmezteti a nézőt, hogy „a gyengébb idegzetűek készüljenek fel némi
sokkra”. Problematikusak a szexuális partnerek gyakori váltogatását, a férfiak „szex éhségét”,
valamint a pornográf tartalmak fogyasztására vonatkozó ösztönös vágyat tárgyaló jelenetek is.
Egy kísérlet kapcsán a műsorvezető levonja a következtetést: „vagyis kimondhatjuk, hogy a
férfiak valóban szó szerint szex éhesek, nem véletlen, hogy elsősorban ők a pornó fogyasztói,
nem a nők”.
A Médiatanács álláspontja szerint a 12-16 évesek még nem rendelkeznek a látottak megfelelő
értelmezéséhez szükséges fizikai és lelki érettséggel, a bemutatott tartalmak az idősebb
korosztályt célozzák meg, a műsorszám nem a kamaszok fejlődési szintjének megfelelően
tárgyalja a szexualitás témáját.
A Médiatanács 1037/2011. (VII. 19.) számú határozatának klasszifikációs ajánlása szerint a
„műsorszámok megengedhető szexuális tartalmára vonatkozóan a médiaszolgáltatónak
figyelemmel kell lennie arra, hogy a serdülők szexualitáshoz való viszonyát még számos
ellentmondásos elképzelés, frusztráció, bizonytalanság és tapasztalatlanság jellemzi. A
nemiséggel kapcsolatos beállítottsághoz még gyakran szorongás és negatív attitűdök
kapcsolódnak. Nincsenek még felkészülve arra, hogy a szexualitás közvetlen vagy nyers
megjelenésének hatására kialakuló feszültségeiket minden esetben megfelelően értelmezzék és
kezeljék, ezért a szexualitás direkt ábrázolása – sem képileg, sem verbálisan – ennek a
korosztálynak még semmiképpen nem ajánlott.”
A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § bekezdés e) pontja szerinti hatáskörében,
a megjelenő témára, valamint a feldolgozás módjára tekintettel, „A hét állati főbűn” című
műsorszám az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. kategóriába sorolásáról határozott.
Az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerint:
„Azt a műsorszámot, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi
fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, illetve
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szexualitásra utal, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott
konfliktus, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenhat 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, 2015. október 13.

A Médiatanács nevében

dr. Karas Monika
elnök

dr. Kollarik Tamás
hitelesítő tag

Kapják:
1) személyes adat
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