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Időközi önkormányzati képviselő választás 
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 Kampányszabályzat  
 

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 

Balatoni Krónika 
 

 

 

Szavazategyenlőség miatt 2020. február 9-én időközi önkormányzati képviselő 

választásra kerül sor Keszthelyen, a 6. számú választókörzetben.  

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. – mely a Balatoni Krónika, Keszthely Város 

Információs Magazinja kiadója is egyben – az alábbiakban szabályozza a választásokon indulók 

szereplését a Keszthelyi Televízióban és a Balatoni Krónikában. 

 

 

Keszthelyi Televízió 

 

1. A kampány időszakában két alkalmat (alkalmanként maximum másfél percet) biztosít 

a jelöltek számára a televízió napi, 19 órakor kezdődő híradójában. 

2. Az anyag kizárólagosan a jelölt programjáról szólhat. Az anyagok készítése, leadása 

díjmentes.  

Feltétel, hogy az igényelt rendezvényről két nappal korábban – a téma pontos 

megjelölésével - érkezzen hivatalos meghívó két e-mail címre: a 

hirado@tvkeszthely.hu, valamint az info@tvkeszthely.hu e-mail címekre. Szóbeli és 

telefonos értesítést nem fogadunk el hivatalos értesítésként. 

Amennyiben az érintettek nem élnek a lehetőséggel, az elveszik. 

A televízió a kért rendezvényekről szóló tudósításokat legkésőbb a másnapi híradóban 

leadja. A pénteki rendezvények legkésőbb a hétfő esti híradóba kerülnek be.  

3. A televízió a műsor leadását megtagadhatja, amennyiben az: 

- megsérti 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 

- személyeskedést tartalmaz 

- közerkölcsbe ütközik. 
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A műsor levetítését a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője 

tagadhatja meg, a fenti okok miatt. 

4. Kerekasztal beszélgetést a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. nem tud vállalni. 

5. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. a kampány időszakban politikai hirdetéseket, 

sem műsoraiban, sem a képújságban nem sugároz.  

 

 

Balatoni Krónika 

 

1. A Balatoni Krónika a választásig, február 9-ig egy alkalommal, 2020. január 31-én 

jelenik meg Keszthely városában.  

2. A lapban a kampány időszakában nincs lehetőség politikai hirdetések megjelentetésére. 

3. A listát állító pártok az A/4 méretű lapszámokban egy megjelenést kapnak, fél oldalas 

terjedelemben. A ttéma kizárólagosan a képviselő-jelölti program lehet. 

Az újság lapzártája a fenti megjelenések előtti hét, szerda 16 óra (2020. január 22.) 

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. 

Amennyiben az érintettek nem élnek a lehetőséggel, az elveszik. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

            Sámel József 

           ügyvezető-főszerkesztő 
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