AZ ÉRD MÉDIACENTRUM IRÁNYELVEI
A 2022. ÁPRILIS 3-ÁN MEGTARTANDÓ
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSOK
KAMPÁNYIDŐSZAKÁBAN
1.
1.1.
•

•

•
•

Általános tudnivalók

Alapelvek
Az ÉRD MÉDIACENTRUM a jogszabályoknak megfelelő formában és módon befogad
politikai reklámot és hirdetést (banner, újsághirdetés). Az Érd TV és az Érd FM 101.3 rádió
a kampányidőszakban nem fogad be politikai hirdetést. A politikai hirdetésekre vonatkozó
árlistát és a hirdetési feltételeket a www.erdmost.hu oldalon tekinthetik meg.
Az ÉRD TV ÉS AZ ÉRD FM 101.3 választási műsorok keretein belül biztosít lehetőséget a
bemutatkozásra, továbbá programjuk ismertetésére a Pest megye 1. számú vk. összes olyan
jelöltjének, akit a Nemzeti Választási Iroda hivatalosan jelöltnek nyilvánít, valamint az
országos listát állító összes párt miniszterelnök-jelöltjének, ha ezt igénylik. A jelölteket a
szerkesztési elveknek megfelelő módon az Érd FM 101.3 rádió hírműsorai, valamint az
Érdi Újság is bemutatja.
Az ÉRD TV és az Érd FM 101.3 választási műsorokat 2022. február 12. és április 3-a között
sugároz.
Az ÉRD MÉDIACENTRUM platformjai a választásokkal összefüggő eseményekről
tárgyilagos, pártatlan, objektív hírközlést és tájékoztatást biztosítanak.

1.2.

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

1.3.

Az Irányelv nyilvánosságra hozatala
Az ÉRD MÉDIACENTRUM (Érd TV, Érd Most internetes portál, Érd FM 101,3 rádió, Érdi
Újság) a 2022. április 3-án megtartandó Országgyűlési képviselőválasztás kampányához
készített irányelveket (a továbbiakban: Irányelv) 2022. január 18-tól kezdődően
nyilvánosságra hozza honlapján, a www.erdmost.hu oldalon.

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
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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.

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.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

ÉRD FM 101.3

Az 1.1. pontban szereplő jelöltekkel a Rádió 10 perces időtartamban, riporter közreműködésével,
közösen, írásban egyeztetett időpontban beszélgetést készít, amelyben a jelölt kifejtheti saját, illetve
szervezete programját.
A beszélgetések főműsoridőben, a kampányidőszakban két alkalommal, a Választás 2022 című
választási műsorban kerülnek adásba.
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.
A jelölt, illetve szervezet a beszélgetést visszautasíthatja, de 2022. február 28-át 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.
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.
A jelölt, illetve szervezet a beszélgetés adásba kerülését 2022. február 28-án déli 12 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.
A jelöltekkel elkészült összes beszélgetés felvétele után a műsort a Rádió 2022. március 1. és április
2. között teszi közzé. Az elhangzás sorrendjét a Rádió határozza meg.
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

Pest megye 1. számú vk. összes olyan jelöltjével, akit a Nemzeti Választási Iroda hivatalosan
jelöltnek nyilvánít, valamint az országos listát állító összes párt miniszterelnök-jelöltjével,
ha ezt igénylik a Televízió 20 perces időtartamban, riporter közreműködésével interjút készít a
Választás 2022 című műsorban. Az interjúkat a jelölttel előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb
2022. február 28-ig kell elkészíteni. A TV ennek érdekében legkésőbb 2022. február 15-ig megkeresi
a választókerületi jelölteket.
Amennyiben a jelölt, illetve szervezet a hivatalos minősítést megszerzi, a beszélgetés felvételét
igényelheti, de a felvétel közzététele csak akkor történik meg, ha az összes egyéni jelölt felvétele
elkészült. Azt a jelöltet, illetve szervezetet, aki (ill. amely) a beszélgetés lehetőségét visszautasította,
vagy a felvételen nem jelenik meg, illetve a már elkészült beszélgetés közzétételét megtiltja, az
„összes jelölt” fogalmába nem kell beszámítani.
A jelölt, illetve szervezet a beszélgetést visszautasíthatja, azonban 2022. február 28. után 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.
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.
A jelölt, illetve szervezet a beszélgetés adásba kerülését 2022. február 28-án déli 12 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.
A jelöltekkel elkészült összes beszélgetés felvétele után a műsort a Televízió 2022. március 1. és
április 2. között teszi közzé.
A kampányidőszak alatt a beszélgetés két alkalommal kerül adásba, a Választás 2022 című
műsorban.

3.
3.1.

3.2.

ÉRD TELEVÍZIÓ

Érdi ÚJSÁG, ÉRD MOST

Az Érdi Újság rendszeresen beszámol a választásokkal kapcsolatos hírekről,
eseményekről, Választás 2022. jelzetű oldalán (oldalain). A választásokkal kapcsolatos
hírek és információk minden esetben jól láthatóan elkülönülnek a várost érintő egyéb
közügyektől, információktól. Az információk közzétételénél minden esetben a hírszakmai
szempontok érvényesülnek (pl. ugyanannak a pártnak/jelöltnek két, egymást követő,
hasonló eseményéről az újság csak egyszer számol be; az azonos témájú megszólalásokat
egy cikkben összegzi stb.).
Az Érd Most internetes oldal ugyancsak rendszeresen beszámol a választásokkal
kapcsolatos hírekről, eseményekről, Választás 2022. jelzetű rovatában (aloldalain). A
választásokkal kapcsolatos hírek és információk minden esetben jól láthatóan
elkülönülnek a várost érintő egyéb közügyektől, információktól. Az információk
közzétételénél minden esetben a hírszakmai szempontok érvényesülnek (pl. ugyanannak a
pártnak/jelöltnek két, egymást követő, hasonló eseményéről az újság csak egyszer számol
be; az azonos témájú megszólalásokat egy cikkben összegzi stb.).
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3.3.

Az Érdi Újság interjút készít Pest megye 1. számú vk. összes olyan jelöltjével, akit a Nemzeti
Választási Iroda hivatalosan jelöltnek nyilvánít, valamint az országos listát állító összes párt
miniszterelnök-jelöltjével, ha ezt igénylik, illetve amennyiben ez az újságnak módjában áll.

3.4.

Az interjúkat az összes jelölttel előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2022. február 28-ig kell
elkészíteni. Az újság ennek érdekében legkésőbb 2022. február 15-ig megkeresi a választókerületi
jelölteket.

3.5.

Az interjúk terjedelme minden jelölt esetében, egységesen körülbelül 4500 karakter
(szóközökkel). A jelöltről a Médiacentrum fotósa fényképfelvételt készít, ezekből egy
jelenik meg az adott interjú mellett az újságban, valamint az Érd Most internetes oldalon.
Az elkészült interjúk közzétételét az Érdi Újság 2022. március 1-én kezdi meg. Az interjúk
megjelenési sorrendjéről az újság szerkesztője dönt.
Az interjúk tartalmával kapcsolatban a Médiacentrum a 2010. évi CIV. törvény a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 15. § (2) bekezdését tekinti
irányadónak, amely szerint „A médiatartalom-szolgáltató köteles a nyilvános közlés céljából
készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó vagy a médiatartalomban szereplő személynek –
annak kérésére – a közzétételt megelőzően megmutatni; az nem közölhető, ha a
közzétételhez az érintett azért nem járul hozzá, mert azt a médiatartalom-szolgáltató
érdemben megváltoztatta vagy eltorzította, és ez a nyilatkozatot adó vagy a
médiatartalomban szereplő számára sérelmes.”
Azt a jelöltet, illetve szervezetet, aki (ill., amely) a beszélgetés lehetőségét visszautasította,
vagy az előre egyeztetett interjún nem jelenik meg, illetve a már elkészült beszélgetés
közzétételét megtiltja, az „összes jelölt” fogalmába nem kell beszámítani.
Az elkészült interjúk a megjelenést követően is elérhetők lesznek az Érd Most-on.
Ezeken felül lehetőség van fizetett politikai hirdetést is megjelentetni az Érdi Újságban,
valamint az Érd Most felületén. Erről részletesen lásd az Érd Most nyitóoldalán elhelyezett
hirdetményt.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

Érd, 2022. január 20.

Kövesdi Péter
ügyvezető, főszerkesztő
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