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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
295/2016. (III.8.) 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, 2016. március 1-jén benyújtott
kérelmére lefolytatott hatósági eljárásában, a kérelemhez csatolt DVD lemezen látható hang- és
képfelvétel alapján megállapította, hogy
A „Robotzsaru” 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 2016. március 1-jén 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 „Robotzsaru” 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:
Eredeti cím:
Műfaj:
Származási ország:
Gyártási év:
Rendező:
Szereplők:
Nemzetközi besorolások:

Robotzsaru
112 perc
110 perc
RoboCop
akciófilm
USA
2014
José Padilha
Joel Kinnaman, Gary Oldman, Abbie Cornish
FSK: 12 / UK: 12A / USA: PG-13 / Filmiroda: IV.(16)

A műsorszám tartalma:
2028-ban az OmniCorp forradalmasította a hadviselést azzal, hogy robot békefenntartókat alkalmazott a
legtöbb kritikus hadszíntéren, beleértve Vietnamot, Irakot, Afganisztán és Iránt. A cég vezetője,
Raymond Sellars az utcai bűnüldözés terén is be akarja vetni a technológiát. Az amerikai törvények
tiltják, a közvélemény pedig erősen ellenzi a robotok használatát, így Sellars felkéri Dr. Dennett Nortont,
hogy dolgozzon ki egy alternatív lehetőséget. A mérnök előáll egy kiborg rendőrtiszt létrehozásának
gondolatával. Egy detroiti rendőrnyomozó, név szerint Alex Murphy lesz az „ember a gépben” projekt
alanya, miután végzetes sérüléseket szenvedett egy pokolgépes robbantás következtében. A nyomozót
korrupt rendőrök adják ki a bandavezérnek, Antoine Vallonnak. A vezér a férfi autójába rejtett bombával
likvidáltatja a rendőrt, mivel „túl sokat tudott”. A műtétből ébredő Murphy képtelen feldolgozni a testében
bekövetkezett változásokat, eutanáziát követel, de Norton türelemre inti. A kiképzés során Murphy nem
bizonyul olyan hatékonynak, mint az OmniCorp robot-egységei, így felülírják a Robotzsaru programját,
aminek következtében durvább és erőszakosabb lesz. Az eszközölt változások végül Murphyt az
idegösszeomlás szélére sodorják, könyörög Nortonnak, hogy fossza meg őt minden érzelmétől. Az
egykori nyomozó felesége, Clara a közös fiuk rémálmáról mesél, aki szemtanúja volt apja halálának.
Murphy hozzáfér rejtett emlékeihez, és elhatározza, hogy bosszút áll a bandavezéren. Az igazságosztó
sikeresen leszámol Vallon embereivel és magával a vezérrel is. Murphy régi társával, Jack Lewis-szal
kiegészülve rájön, hogy a mindent átszövő korrupciónak a rendőrfőnök is a részese. Sellars, aki azon
dolgozik, hogy a robotok bevetését akadályozó törvényt hatályon kívül helyezze, félve a lelepleződéstől,
parancsba adja a Robotzsaru elpusztítását. Dr. Norton időben értesíti Murphyt, aki így elmenekül a
megsemmisítés elől, majd visszatér, hogy Lewis segítségével megmentse Clarát és a fiát.
A vizsgálat eredménye:
A „Robotzsaru” című filmalkotás gyors és kidolgozott tűzharcokkal, valamint látványos CGI-effektekkel
megtoldott, intenzív képi világgal rendelkező sci-fi akciófilm. A film második felében előtérbe kerülnek a
műfajra jellemző jegyek, így számos olyan jelenettel találkozunk, mint a motoros üldözés, a halálos
kimenetelű tűzpárbaj, melyek izgalmát zenei aláfestés fokozza.
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A Médiaszolgáltató annak érdekében, hogy a tárgyi filmalkotás a szélesebb nézőközönség számára is
elérhető legyen, változtatásokat eszközölt a filmen. A film átszerkesztésével arra törekedett, hogy a 12es korhatár szempontjából esetlegesen aggályosnak minősíthető valamennyi jelenetet eltávolítsa,
melynek eredményeképpen a műsoridő több mint két perccel megrövidült. A Médiaszolgáltató a vágások
alkalmazásakor leginkább a tűzpárbajok és az erőszak eredményeképpen létrejövő sérülések vizuális
megjelenítései mellőzésére koncentrált, a filmben részletesen és nyíltan ábrázolt erőszakos képkockák,
valamint sebeket bemutató jelenetsorok száma így jelentős mértékben csökkent.
A Médiatanács álláspontja szerint tizenkét éves kortól már egy magasabb izgalmi szintet is elviselnek a
gyermekek, mint amilyet például a tárgyi, sci-fi elemekkel megtűzdelt akciófilm idéz elő. A fenyegetettség
és a félelem érzése a 12 év feletti korosztálynál már kevésbé játszik szerepet. Az egyértelműen
fikcióként értelmezhető alkotások további lehetőséget nyújtanak a védett korcsoportba tartozó
gyermekeknek a látottakkal szembeni távolságtartás kialakítására, a bemutatott erőszak és félelem
leépítésére. Ennek érdekében alkalmaz a film keretes szerkezetet, Alex Murphy teste többször látható
alkatrészeire bontva. A szinte lebegő testrészek abszurd látványa megerősíti a nézőt abban, hogy
science-fictionnel van dolga.
A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § bekezdés e) pontja szerinti hatáskörében, a
megjelenő témára, valamint a feldolgozás módjára tekintettel, a „Robotzsaru” 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, 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, 2016. március 8.
A Médiatanács nevében

dr. Karas Monika
elnök

dr. Vass Ágnes
hitelesítő tag
Kapják:
1)

Személyes adat
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