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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 

1272/2019. (XI. 5.) számú határozata 

Ügyiratszám: MN/28036-6/2019. 

Ügyintéző: személyes adat  

Email: személyes adat 

Telefon: személyes adat  

Tárgy: műsorszám korhatári kategóriába 

sorolása 

Határozat 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Magyar RTL 

Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29., továbbiakban: Médiaszolgáltató) műsorszám 

előzetes klasszifikációjára irányuló, 2019. október 21-én érkezett kérelme alapján lefolytatott 

közigazgatási hatósági eljárásában, az elektronikus úton (FTP-n) megküldött hang- és képfelvétel 

alapján megállapította, hogy a 

„Robin Hood” című filmalkotás (a továbbiakban: Műsorszám) a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (4) 

bekezdése szerinti III. korhatári-kategóriába tartozónak minősül. 

A véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz - a 

személyesen eljáró ügyfél esetében választása szerint elektronikus vagy postai úton, a jogi képviselő 

által kizárólag elektronikusan - benyújtott keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, az azonnali 

jogvédelem a Bíróságtól kérhető. Tárgyalás tartása a felek bármelyikének kérelmére a Bíróságtól 

kérhető.  A keresetet a Bíróság harminc napon belül bírálja el. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra 

kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan – az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási 

rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz. A Bíróság egyszerűsített perben, a 

tárgyaláson kívüli elbírálás szabályai szerint jár el. 
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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 az Mttv. 9. § (9) bekezdésére hivatkozással 2019. október 21-én kérelemmel 

fordult a Médiatanácshoz a Műsorszám előzetes korhatári-besorolása iránt. A Médiaszolgáltató a 

Műsorszámot elektronikus úton, FTP-n keresztül megküldte a Médiatanácsnak.  

A Médiaszolgáltató kérelmében jelezte, hogy figyelemmel a Médiatanács 1185/2019. (IX. 30.) számú 

határozatában - melyben a korábban benyújtott és megvágott Robin Hood című filmalkotást IV. 

korhatári kategóriába tartozónak minősítette - foglaltakra, abból valamennyi, a III. korhatári kategória 

kereteit meghaladó, aggályosnak tartott jelenetet eltávolította és ismételten megvágta a Műsorszámot, 

amely álláspontja szerint így a III. korhatári kategóriába tartozik. 

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése szerint a Médiatanács a hatósági ügyekben az Mttv.-ben foglalt 

eltérésekkel és kiegészítésekkel az Ákr. szerint jár el.  

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése szerint a kérelem alapján 2019. október 22. napján közigazgatási 

hatósági eljárás indult. 

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 a Médiaszolgáltató igazoltan megfizette, így a 

Médiatanács a kérelem alapján az Mttv. 182. § e) pontjában biztosított hatáskörében közigazgatási 

hatósági eljárást folytatott le, és az alábbiakat állapította meg. 

A műsorszám címe: Robin Hood 

Eredeti hossz: 116 perc  

Vágott hossz: 108 perc 

Műfaj: akció- kalandfilm, thriller 

Származási ország: USA 

Gyártási év: 2018 

A műsorszám tartalma: 

Robin of Loxley boldogan él szerelmével nemesi birtokán, amikor megkapja katonai szolgálatra szóló 

behívóját és csapatával a Szentföldre utazik. A harcok során rádöbben, hogy parancsnoka 

módszeresen kínozza és önkényesen legyilkolja a fegyvertelen hadifoglyokat. Robin megpróbál 

segíteni egy mór apának, akinek a szeme láttára készülnek lefejezni a fiát, azonban nem sikerül 

megakadályoznia a kivégzést. Az ellenkezés miatt vezetője nyíllal hasba lövi, majd egy kórházhajón 

hazaküldi a fiút. Robin hazatérve birtokát kiürítve, romos állapotban találja, mivel távollétében 
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Nottingham bírája hadiadó gyanánt elkobozta vagyonát. Szerelme két éve halottnak hiszi a férfit, és 

ezért új életet kezdett.  

A mór hajón rejtőzve követi Robint Angliába, és meggyőzi, hogy szálljanak szembe együtt a 

zsarnoksággal, vegyék vissza a kisemmizett nép birtokait a gazdag elnyomóktól. Eközben Robin, mint 

a háborúból visszatérő nemes, adományokkal beférkőzik a bíró és a főemberek kegyeibe, miközben 

elkezdi a tolvajkodást. „Csuklyás” néven hamar nagy népszerűségre tesz szert a pórnép körében, 

ugyanakkor nemesként a bíró legbelsőbb köreibe küzdi fel magát. A bíró a bíboros nyomására még 

inkább nyomorgatni kezdi a népet, hogy minél több pénzt tudjanak küldeni háborús céljaikra. Robin 

felfedi kilétét a nép előtt és a felkelés élére áll, hogy legyőzzék a zsarnokságot és visszavegyék a nép 

nyomorgatásával szerzett vagyont. A végső küzdelem hevében Robin ráeszmél, hogy öldöklésbe 

vezette a népet, és késztetést érez arra, hogy megállítsa a harcot, és felfedje személyazonosságát a 

katonák előtt. A bíró éppen megölni készül az elfogott Robint, amikor a mór a segítségére siet. Együtt 

leszámolnak a bíróval, és a megszerzett pénzt kimenekítve, megkezdik törvényen kívüli életüket a 

sherwoodi erdőben. 

A vizsgálat eredménye 

A Műsorszám Robin Hood ismert legendáját dolgozza fel, modernebb formában, megjelenésében 

egyszerre korhű, modern és futurisztikus. 

A tárgyi ügyben vizsgált Műsorszám hossza a korábban benyújtott változathoz képest további 7 

perccel rövidebb.  

A Médiaszolgáltató a Médiatanács 1185/2019. (IX. 30.) számú határozatában a IV. korhatári 

kategóriába sorolást megalapozó azon jeleneteket, melyek erőszakot tartalmaznak, megfelelően 

megvágta, így azok a Műsorszámban nem kerülnek elnyújtott módon bemutatásra. A tárgyi filmalkotás 

durva, nyers erőszakot tartalmazó (pl. kézlevágás) jeleneteit a Médiaszolgáltató eltávolította. 

A Műsorszámban már csak említésre kerül a bíró bántalmazott gyermekkora, azonban a nyomasztó 

részletek (mint a sebhelyek leírása, a visító gyerekek fájdalmának érzékeltetése) eltávolításra kerültek 

a jelenetből, amely ilyen formában a védendő korosztály számára is könnyebben feldolgozható. 

A Médiaszolgáltató az 1185/2019. (IX. 30.) számú határozatban aggályosnak tartott azon jelenetet, 

melyben a bíró eljátszott azzal a gondolattal, hogy mi játszódhatott le a mór fiában a lefejezése előtt, 

ugyancsak megvágta és a beszélgetésből eltávolította a férfi veszteségének és a fiú szenvedésének 

öncélú részletezésére irányuló szegmenseit, valamint az érzelmi manipulációt. A jelenet betölti a film 

dramaturgiájában elfoglalt szerepét, ebben a formában azonban már a kiskorúak számára sem 

megterhelő. 

A Médiatanács klasszifikációs ajánlása1 szerint a III. korhatári kategóriába olyan műsorszámok 

besorolása ajánlott, amelyek: „nem jelenítenek meg olyan mértékben káros tartalmat, amelyet a 12-16 

év közötti gyermek még nem képes megfelelően feldolgozni ”. 

A Médiatanács a Műsorszám vágott verziója tekintetében megállapította, hogy az bővelkedik akciódús 

képsorokban, feszültségkeltő jelenetekben, ugyanakkor ezen III. kategóriának megfelelően lerövidített, 

                                                      

1 „A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és 

közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi 

szempontjai” című ajánlás 
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megvágott tartalmakat a 12 év feletti korosztály már képes biztonsággal feldolgozni, így a Műsorszám 

a Médiaszolgáltató által kérvényezett III. korhatári kategóriában közzétehető. 

A fentiekre figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 182. § e) pontja szerinti hatáskörében, a megjelenő 

témára, valamint annak feldolgozásmódjára tekintettel a Műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése 

szerinti III. korhatári kategóriába sorolásáról határozott. 

Az Mttv. 9. § (4) bekezdése értelmében: „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 Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján a Médiatanácsnak a műsorszám korhatári kategóriába sorolásáról 

a műsorszám átadásától számított tizenöt napon belül kellett határoznia. 

Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, a közigazgatási per indításának 

lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási per vonatkozásában az Mttv. 163. § 

(1)-(3) és (5) bekezdései, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Kp.), a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Pp.) és az E-

ügyintézési tv. rendelkezései irányadóak.  

A keresetlevél benyújtásának szabályait a Kp. 13. § (3) bekezdésének a) pontja, a 28.§-a,, a 29. § (1) 

bekezdése, a 39. §-a, a 48. § (1) bekezdésének l) pontja, a Pp. 605. § (1) és 608. § (1) bekezdései és 

az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése, az azonnali jogvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 

50. §-a, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése 

tartalmazzák. 

Budapest, 2019. november 5. 

A Médiatanács nevében 

Dr. Karas Monika 

elnök 

Kapják:  

1. személyes adat 


