Az RTL Klub csatornán sugárzott Való Világ 4. és Neked Való című műsorszámok
2011. január 31. és május 8. között sugárzott epizódjai kapcsán született 1043/2011.
(VII. 19.) számú médiatanácsi határozat módosítása
A 507/2012. (III. 14.) számú médiatanácsi határozat kivonata
Az 1043/2011. (VII. 19.) számú médiatanácsi határozat
A Médiatanács a hivatkozott számú határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a
Való Világ 4. és Neked Való című műsorszámok 2011. január 31. és május 8. között
sugárzott epizódjai kapcsán 19 alkalommal, továbbá ugyanezen műsorszámok
műsorelőzeteseivel összesen 124 alkalommal megsértette az Mttv. kiskorúak védelmére
vonatkozó rendelkezéseit, ezért a Médiatanács 50.000.000 Ft és 10.000.000 Ft összegű
bírság megfizetésére kötelezte a médiaszolgáltatót. Emellett a Médiatanács ugyanezen
határozatában az említett műsorszámok kapcsán a termékmegjelenítés tényéről való
tájékoztatásra vonatkozó törvényi előírások 66 alkalommal történt megsértése miatt 500.000
Ft bírságot szabott ki, illetve a termékmegjelenítés közzétételével kapcsolatos rendelkezés
egy alkalommal történt sérelme okán az Mttv. 186. § (1) bekezdés szerinti felhívás
jogkövetkezményt alkalmazta a médiaszolgáltatóval szemben.
A Médiatanács 507/2012. (III. 14.) számú módosító határozata
A Médiatanács e döntésében a korábbi határozatát akként módosította, hogy az indokolást
az egyes műsorszámok kapcsán kifogásolt, és a hatósági megállapítások pontos tényállási
alapját képező részletes mellékletével kiegészítette.
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
indokolása módosítást igényel, a következők miatt:
Adminisztrációs hiba folytán elmaradt a határozat indokolásából annak rögzítése, hogy a
Médiatanács által kifogásolt jelenetek részletes ismertetését a határozat részét képező
melléklet tartalmazza, és e melléklet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében
szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. Ebből következően,
ugyancsak adminisztrációs hiba folytán nem tartalmazott a határozat mellékletet, mely
értelemszerűen nem került a médiaszolgáltatónak kézbesítésre sem.
Mindezekre tekintettel a Médiatanács a határozat indokolását a módosító határozat
rendelkező részében foglaltak szerint módosította, azaz a határozat indokolását kiegészítette
a határozat részét képező mellékletre történő utalással, illetve a döntésbe beillesztette a
határozat részét képező mellékletet.
A határozat jelen módosító határozatban módosítással nem érintett részei továbbra is
hatályban maradnak.

