Országgyűlési választás kampányszabályzat
2018. 02. 17 – 04. 08.
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.
Balatoni Krónika

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 08-ra kitűzte az országgyűlési
képviselők választásának időpontját, ami egy fordulós lesz.
A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. – mely a Balatoni Krónika, Keszthely Város
Információs Magazinja kiadója is egyben – az alábbiakban szabályozza az országgyűlési
választásokon induló pártok, azok jelöltjei, és egyéni jelöltek szereplését a televízióban illetve
a lapban.
Keszthelyi Televízió:
1. A kampány hivatalos kezdetét követően, 2018. február 17-től 2018. március 18-ig heti
egy alkalmat (alkalmanként 2 percet) biztosít a pártok, azok képviselő-jelöltjei, és az
egyéni képviselő-jelöltek számára a televízió napi, 19 órakor kezdődő híradójában (és
az ismétlésekben).
2. A kampány finisében, azaz 2018. március 19-től 2018.április 08-ig heti két alkalmat
(alkalmanként 2 percet) biztosít a pártok, illetve azok képviselő-jelöltjei, és az egyéni
képviselő-jelöltek számára a televízió napi híradójában (és az ismétlésekben).
3. A pártok, illetve azok jelöltjei, és az egyéni képviselő-jelöltek maguk választhatják ki,
hogy a fentiekben biztosított lehetőségekkel mikor élnek. A kért anyag lehet fórum,
illetve sajtótájékoztató. Ezen anyagok készítése, leadása díjmentes.
Feltétel, hogy az igényelt rendezvényről két nappal korábban érkezzen hivatalos
meghívó a hirado@tvkeszthely.hu, valamint az info@tvkeszthely.hu e-mail címekre.
Szóbeli és telefonos értesítést nem fogadunk el hivatalos értesítésként.
A heti két sajtótájékoztató az adott hétre vonatkozik, azokat áttenni a következő hétre,
illetve összevonni nem lehet. Amennyiben az érintettek nem élnek a lehetőséggel, az
elveszik.
A televízió a kért rendezvényekről szóló tudósításokat – az időpont, illetve az
esetleges reagálások miatt - legkésőbb a másnapi híradóban leadja. A pénteki
rendezvények legkésőbb a hétfő esti híradóba kerülnek be. Ahhoz, hogy az aznapi
híradóba bekerüljön az anyag, az adott politikai rendezvényről 16.30 óráig vissza kell
érkeznie a forgató stábnak a szerkesztőségbe. Amennyiben ez nem így történik, a
másnapi híradóba kerül a tudósítás.
4. A pártok, azok képviselő-jelöltjei, és az egyéni jelöltek a kampány teljes ideje alatt
kétszer öt perces televízió-stúdiós lehetőséget kapnak. A fentebb említett első
időszakban a bemutatkozás, a másodikban a program ismertetése a téma. Az anyag
leadása egyben történik, a szereplők sorrendjét közjegyző által felügyelt sorsolással
határozzuk meg.
A felvételre előzetesen egyeztetett időpontban a Keszthelyi Televízió stúdiójában
kerül sor, arra jelöltenként és alkalmanként 2 óra áll rendelkezésre.
Az első blokk leadására 2018.március 9-én, a második blokk leadására 2018. április 4én kerül sor.
5. A televízió a műsor leadását megtagadhatja, amennyiben az:

-megsértené a rádiózásról és televíziózásról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a
médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról, illetve a választásokról, valamint a
választási eljárásokról szóló törvény ide vonatkozó előírásait
- személyiségi jogot sért
- közerkölcsbe ütközik.
A műsor levetítését a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője
tagadhatja meg, kizárólag a fenti okok miatt.
6. Kerekasztal beszélgetést a jelöltek várható létszáma, valamint a technikai feltételek
hiánya amiatt a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. nem tud vállalni.
7. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. a kampány időszakban
politikai hirdetéseket, sem műsoraiban sem a képújságban nem sugároz.
Balatoni Krónika:
1. A Balatoni Krónika a kampány időszakában négy alkalommal (2018.02.23.,
2018.03.09.,2018. 03.29.,2018. 04.06.) jelenik meg Keszthely városában.
2. A lapban a kampány időszakában nincs lehetőség politikai hirdetések
megjelentetésére.
3. A pártok, azok jelöltjei és az egyéni jelöltek az A/4 méretű lapszámokban a teljes
kampány időszakában kéthetente egy megjelenést kapnak, alkalmanként fél oldalas
terjedelemben. Döntésük alapján ez lehet sajtótájékoztató, bemutatkozás, fórum. A
tudósítást a lap újságírói készítik el, kérés alapján fotóval, vagy anélkül.
Az újság lapzártája a fenti megjelenések előtti péntek 16 óra. Eddig az időpontig kell
jelezni a megjelenési igényeket, hivatalosan, az info@tvkeszthely.hu e-mail címre.
Amennyiben határidőig nem érkezik jelzés, kérelem, a megjelenést nem tudjuk
biztosítani, a kétheti kvóta elveszik.
A megjelenéseket a rendezvények sorrendjében, egymás utáni oldalakon biztosítjuk,
Országgyűlési választások 2018 fejléccel.
A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. kampányra vonatkozó fenti szabályzata csak abban az
esetben érvényes, amennyiben azt az érintett pártok, illetve képviselő-jelöltek aláírásukkal
ellátják, azt a televízióhoz eljuttatják.

……………………………………………
Sámel József
ügyvezető-főszerkesztő

A választási kampányszabályzatban foglaltakkal egyetértek, azokat elfogadom.

……………………………………………

