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AZ ÉRD MÉDIACENTRUM IRÁNYELVEI
A 2019. OKTÓBER 13-ÁN MEGTARTANDÓ

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK KAMPÁNYIDŐSZAKÁBAN
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1.

Általános tudnivalók

1.1.

Az Irányelv nyilvánosságra hozatala
Az ÉRD MÉDIACENTRUM (ÉrdTV, ÉrdMost.hu, ÉrdFM 101,3) a 2019. október 13-án megtartandó
Helyi Önkormányzati Választás kampányához készített irányelveket (a továbbiakban: Irányelv)
2019. augusztus 26-tól kezdődően nyilvánosságra hozza honlapján, a www.erdmost.hu
oldalon.

1.2.

Alapelvek
Az ÉRD MÉDIACENTRUM politikai reklámot és hirdetést (televíziós és rádiós spot, banner) nem
jelentet meg és sugároz.
Az ÉRD MÉDIACENTRUM választási műsorok keretein belül biztosít lehetőséget a
bemutatkozásra, továbbá programjuk ismertetésére a polgármester-jelölteknek, illetve azon
szervezetek egy-egy képviselőjének, akik mind a 12 körzetben egyéni képviselőjelöltet
indítanak.
Az ÉRD MÉDIACENTRUM választási műsorokat 2019. szeptember 23. és október 12-e között
sugároz.
Az ÉRD MÉDIACENTRUM a választásokkal összefüggő eseményekről főműsor-időben tárgyilagos,
pártatlan, objektív hírközlést és tájékoztatást biztosít.







1.3.

Kapcsolattartás
Az ÉRD MÉDIACENTRUM a választási kampány lebonyolítására az alábbi kapcsolattartót nevezi
meg:
Név: Fekete Zoltán főszerkesztő
Telefon: +36 23 523 686
E-mail: hirigazgatosag@erdmediacentrum.hu
(A választásra vonatkozó közléseket az ÉRD MÉDIACENTRUM csak a fenti e-mail címen fogadja.)

1.4.

Értesítések
Tekintettel arra, hogy az Irányelvet az ÉRD MÉDIACENTRUM nyilvánosságra hozta, azt
értesítésnek kell tekinteni a választáson induló jelöltek, jelölő- és listát állító szervezetek
irányában. A jelöltek, a jelölő- és listát állító szervezetek a továbbiakban nem hivatkozhatnak
arra, hogy az Irányelv ismeretének hiánya miatt hátrányos megkülönböztetés érte őket, az ÉRD
MÉDIACENTRUM erre vonatkozóan minden felelősséget kizár.
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2.

Választási műsorok

A választási műsorokban nem lehet olyan tartalmat közzétenni, amely a politikai reklám törvényi
definíciójával azonos lenne. A választási műsorokban a híreknek és az egyéb műsorszámoknak meg kell
felelniük a tájékoztatásra vonatkozó törvényi előírásoknak. A jelöltek és a jelölő szervezetek képviselői
kifejthetik álláspontjukat, de nem szólíthatnak fel más jelöltek és jelölő szervezetek elleni szavazásra,
illetve kampány folytatására. A választási műsorokban nem hangozhat el a személyiségi jogokat sértő
kifejezés vagy állítás és a közerkölcsöt sértő bármilyen tartalom. A választási műsorban nem lehet
bűncselekmény elkövetésére buzdítani. A választási műsorba résztvevőként felkért személy a felkérést
visszautasíthatja, azonban az elkészült műsor tartalmáról semmilyen módon nem rendelkezhet. A
visszautasítás tényét a Televíziónak módjában áll kommentár nélkül nyilvánosságra hozni. A választási
műsor vágatlan változatát csak hatósági, illetve bírói eljárásban lehet kiadni, az erre való törvényes
tartalommal bíró felszólítást követően.

2.1.

ÉRD FM 101,3 RÁDIÓ

2.1.1. A választási szerv által nyilvántartásba vett polgármester-jelöltekkel, valamint azon
szervezetek egy-egy képviselőjével, akik mind a 12 körzetben egyéni képviselőjelöltet
indítanak, 2019. szeptember 23-át követően a Rádió 10 perces időtartamban, riporter
közreműködésével, előre - legkésőbb 2019. szeptember 20-án 16 óráig - felvett beszélgetést
közöl, amelyben a jelölt, illetve szervezet kifejtheti programját. A jelölteket a Rádió legkésőbb
2019. szeptember 12-én 18 óráig megkeresi és a felvétel elkészítését felajánlja.
2.1.2. Amennyiben a jelölt, illetve szervezet a hivatalos minősítést megszerzi, a beszélgetés felvételét
igényelheti, de a felvétel közzététele csak akkor történik meg, ha az összes jelölt és szervezet
felvétele elkészült. Azt a jelöltet, illetve szervezetet, aki a beszélgetés lehetőségét
visszautasította, vagy a felvételen nem jelenik meg, illetve a már elkészült beszélgetés
közzétételét megtiltja, az „összes jelölt” fogalmába nem kell beszámítani.
2.1.3. A jelölt, illetve szervezet a beszélgetést visszautasíthatja, azonban 2019. szeptember 12-ét
követően már nem kérheti a beszélgetés elkészítését. Visszautasításnak számít az is, ha a jelölt
vagy a szervezet képviselője az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, és az időpontot
megelőzően nem kezdeményezi új időpont egyeztetését. Ha a második időpontban sem jelenik
meg, a beszélgetés lehetőségét visszautasítottnak kell tekinteni.
2.1.4. Tekintettel arra, hogy e beszélgetés az Mttv. szerint műsornak minősül, a műsorkészítés
törvényben foglalt szabályainak eleget kell tenni. A Rádiónak jogában áll a műsorkészítésre
vonatkozó szabályokat megsértő tartalmakat a felvett anyagból eltávolítani.
2.1.5. A jelölt, illetve szervezet a beszélgetés adásba kerülését 2019. szeptember 23-án reggel 8 óráig
a hirigazgatosag@erdmediacentrum.hu e-mail címre küldött e-mailben megtilthatja, de új
felvétel készítésére nem tarthat igényt. A tiltásnak a jelölttől egyértelmű módon azonosított
e-mailben kell megérkeznie, amit a Hírigazgatóságnak módjában áll e-mailben visszaigazolni.
2.1.6. A jelöltekkel elkészült összes beszélgetés felvétele után a műsort a Rádió 2019. szeptember
23. és október 12. között teszi közzé.
2.1.7. A kampányidőszak alatt a beszélgetés két alkalommal kerül adásba.
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2.2.

ÉRDI VÁROSI TELEVÍZIÓ

2.2.1. A választási szerv által nyilvántartásba vett polgármester-jelöltekkel, valamint azon
szervezetek egy-egy képviselőjével, akik mind a 12 körzetben egyéni képviselőjelöltet
indítanak, 2019. szeptember 23-át követően a Televízió 10 perces időtartamban, riporter
közreműködésével, előre - legkésőbb 2019. szeptember 20-án 16 óráig - felvett beszélgetést
közöl, amelyben a jelölt, illetve szervezet kifejtheti programját. A jelölteket a Televízió
legkésőbb 2019. szeptember 12-én 18 óráig megkeresi és a felvétel elkészítését felajánlja.
2.2.2. Amennyiben a jelölt, illetve szervezet a hivatalos minősítést megszerzi, a beszélgetés felvételét
igényelheti, de a felvétel közzététele csak akkor történik meg, ha az összes jelölt és szervezet
felvétele elkészült. Azt a jelöltet, illetve szervezetet, aki a beszélgetés lehetőségét
visszautasította, vagy a felvételen nem jelenik meg, illetve a már elkészült beszélgetés
közzétételét megtiltja, az „összes jelölt” fogalmába nem kell beszámítani.
2.2.3. A jelölt, illetve szervezet a beszélgetést visszautasíthatja, azonban 2019. szeptember 12-ét
követően már nem kérheti a beszélgetés elkészítését. Visszautasításnak számít az is, ha a jelölt
vagy a szervezet képviselője az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, és az időpontot
megelőzően nem kezdeményezi új időpont egyeztetését. Ha a második időpontban sem jelenik
meg, a beszélgetés lehetőségét visszautasítottnak kell tekinteni.
2.2.4. Tekintettel arra, hogy e beszélgetés az Mttv. szerint műsornak minősül, a műsorkészítés
törvényben foglalt szabályainak eleget kell tenni. A Televíziónak jogában áll a műsorkészítésre
vonatkozó szabályokat megsértő tartalmakat a felvett anyagból eltávolítani.
2.2.5. A jelölt, illetve szervezet a beszélgetés adásba kerülését 2019. szeptember 23-án reggel 8 óráig
a hirigazgatosag@erdmediacentrum.hu e-mail címre küldött e-mailben megtilthatja, de új
felvétel készítésére nem tarthat igényt. A tiltásnak a jelölttől egyértelmű módon azonosított
e-mailben kell megérkeznie, amit a Hírigazgatóságnak módjában áll e-mailben visszaigazolni.
2.2.6. A jelöltekkel elkészült összes beszélgetés felvétele után a műsort a Televízió 2019. szeptember
23. és október 12. között teszi közzé.
2.2.7. A kampányidőszak alatt a beszélgetés két alkalommal kerül adásba.
Érd, 2019. augusztus 26.

Fekete Zoltán
főszerkesztő
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