Az RTL Klub csatornán sugárzott Való Világ 4 és Neked Való című műsorszámok 2011.
januári epizódjai kapcsán született 668/2011. (V. 18.) számú médiatanácsi határozat
módosítása
A 253/2012. (II. 7.) számú médiatanácsi határozat kivonata

A 668/2011. (V. 18.) számú médiatanácsi határozat
A Médiatanács a hivatkozott számú határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a
Való Világ 4. és Neked Való című műsorszámok 2011. januári epizódjai kapcsán 14, illetve
13 alkalommal, továbbá ugyanezen műsorszámok műsorelőzeteseivel összesen 87
alkalommal megsértette az Mttv. kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseit, ezért a
Médiatanács a hatályos Műsorszolgáltatási Szerződése alapján 75.408.766 Ft és 12.874.666
Ft összegű kötbér megfizetésére kötelezte a médiaszolgáltatót. Emellett a Médiatanács
ugyanezen határozatában az említett műsorszámok kapcsán a termékmegjelenítésre
vonatkozó törvényi előírások 22 alkalommal történt megsértése miatt felhívta a
médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű
magatartás követelményének és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől.
A Médiatanács 253/2012. (II. 7.) számú módosító határozata
A Médiatanács e döntésében a korábbi határozatát akként módosította, hogy a rendelkező
részének 3. pontjában törli az „1-jén” és „4-én” dátumokat, valamint a „7-én” megfogalmazás
helyébe a „6-án” dátum lép, valamint az indokolást 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 rendelkező része 3. pontjának a termékmegjelenítéssel kapcsolatos
tájékoztatás, felhívás elmaradásával kapcsolatos, a jogsértések időpontjára vonatkozó része
elírást tartalmazott, mivel a médiaszolgáltató vonatkozásában 2011. január 1-jén és 4-én
nem volt jogsértés megállapítható, illetve a jogsértés elkövetésének tényleges időpontja
2011. január 7-e helyett 2011. január 6-a volt.
A határozat indokolásának a Ket. 114. § szerinti módosítását pedig az indokolta, hogy a 3.
oldal negyedik 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.

