
 
 

 
Az RTL Klub csatornán sugárzott Való Világ 4.  című műsorszám 2010. novemberi és 

decemberi epizódjai kapcsán született 624/2011. (V.  11.) számú médiatanácsi határozat 
módosítása  

 
A 318/2012. (II. 15.) számú médiatanácsi határozat kivonata  

 
 
A 624/2011. (V. 11.) számú médiatanácsi határozat  
 
A Médiatanács a hivatkozott számú határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a 
Való Világ 4. című műsorszám 2010. novemberi és decemberi epizódjai kapcsán 21, illetve 
18 alkalommal, továbbá ugyanezen műsorszám műsorelőzeteseivel összesen 141 
alkalommal megsértette az Rttv. kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseit, ezért a 
Médiatanács a hatályos Műsorszolgáltatási Szerződése alapján 110.354.294 Ft és 
19.312.001 Ft összegű kötbér megfizetésére kötelezte a médiaszolgáltatót. Emellett a 
Médiatanács ugyanezen határozatában az említett műsorszámok kapcsán a burkolt 
reklámozás tilalmára vonatkozó törvényi előírások 377 alkalommal történt megsértése miatt 
a hatályos Műsorszolgáltatási Szerződése alapján 13.978.210 Ft összegű kötbér 
megfizetésére kötelezte a médiaszolgáltatót. 
 
 
A Médiatanács 318/2012. (II. 15.) számú módosító ha tározata  
 
A Médiatanács e döntésében a korábbi határozatának indokolását az egyes műsorszámok 
kapcsán kifogásolt, és a hatósági megállapítások pontos tényállási alapját képező részletes 
mellékletével egészítette ki. 
 
 
A határozat indokolása  
 
A Médiatanács a Ket. 97. § (3) bekezdés a) pontja szerinti saját hatáskörben hivatalból 
indított döntés-felülvizsgálati eljárása keretében, a Ket. 114. §-a alapján – tekintettel arra, 
hogy annak valamennyi törvényi feltétele fennállt – megállapította, hogy határozatának 
rendelkező része és indokolása módosítást igényel, a következők miatt: 
 
A határozat indokolásának a Ket. 114. § szerinti módosítását az indokolta, hogy a 3. oldal 
harmadik bekezdése utalt ugyan a határozat mellékletére, azonban az adminisztrációs hiba 
folytán nem került a határozat mellékleteként megjelenítésre és a médiaszolgáltató részére 
kézbesítésre, illetve a határozat vonatkozó bekezdése nem rögzítette egzaktan, hogy az 
említett melléklet a határozat szerves részét képezi. 
 
Mindezekre tekintettel a Médiatanács a határozat rendelkező részét és indokolását a 
módosító határozat rendelkező részében foglaltak szerint módosította. 
 
A határozat jelen módosító határozatban módosítással nem érintett részei továbbra is 
hatályban maradnak. 


