
                  

A Fehérvár Médiacentrum irányelvei 
a 2022. április 3-án tartandó általános választás kommunikációjához

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Eljtv.), valamint a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a

továbbiakban: Mttv.) szabályai alapján

Lezárva: 2022. február 7.

I. Általános tudnivalók

I.1. Az Irányelv nyilvánosságra hozatala

A Fehérvár Médiacentrum a 2022. április 3-án tartandó általános választás kommunikációjához készített 
irányelveket (a továbbiakban: Irányelv) 2022. február 7-től kezdődően nyilvánosságra hozza 

- a Fehérvár Televízió (a továbbiakban: Televízió) képújságában és Facebook-oldalán 
(www.facebook.com/fehervartv), a Fehérvár Tv honlapján (www.fehervartv.hu)

- a Vörösmarty Rádió (a továbbiakban: Rádió) Facebook-oldalán (www.facebook.com/vörömartyradio), a 
Vörösmarty Rádió honlapján (www.vorosmartyradio.hu)

- a Fehérvár hetilap (a továbbiakban: Hetilap) Facebook-oldalán (www.facebook.com/fehervarmagazin), 
valamint

- a Fehérvár Médiacentrum honlapján (www.fehervarmediacentrum.hu)
I.2. Értesítések
Tekintettel arra, hogy az Irányelvet a Fehérvár Médiacentrum a lehető legszélesebb körben 
nyilvánosságra hozza, azt értesítésnek kell tekinteni a választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek 
tekintetében. A jelöltek és a jelölőszervezetek később nem hivatkozhatnak arra, hogy az Irányelv nem 
ismerete miatt kampánylehetőségtől estek el. A Fehérvár Médiacentrum az erre vonatkozó minden 
felelősséget kizár. 
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I.3. Politikai reklám, politikai hirdetés, jelöltbemutatkozó és választási műsorok 
Politikai reklám: jelölőszervezet vagy jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve
azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon 
megjelenő, illetve közzétett műsorszám. A politikai reklámot minden más tartalomtól elkülönítve kell 
közzétenni. A politikai reklám közzétételéért ellenszolgáltatást kérni nem lehet. Politikai reklám 
közzétételekor a közzététel megrendelőjét egyértelműen meg kell nevezni. 
Politikai hirdetés: az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölőszervezet vagy jelölt népszerűsítését 
szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját 
népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom. 
A jelöltek bemutatkozása nem minősül politikai hirdetésnek, ezért a tartalomra vonatkozóan a Fehérvár 
Médiacentrumot sajtójogi felelősség terheli. Ennek megfelelően a Fehérvár Médiacentrum nem tesz 
közzé olyan tartalmat, mely mások személyiségi jogainak sérelmével jár, sérti a közerkölcsöt, illetve 
bűncselekményre történő felszólítást tartalmaz. A jelöltek nyilatkozhatnak céljaikról és programjaikról, 
felszólíthatják a választókat a választáson való részvételre, de ez nem valósíthat meg jogszabálysértést, 
vagy olyan következménnyel nem járhat, ami mások jogát vagy jogos érdekét sértené. A bemutatkozásra 
lehetőséget kapó jelölt a lehetőséget visszautasíthatja. A visszautasítás tényét a Fehérvár 
Médiacentrumnak módjában áll kommentár nélkül nyilvánosságra hozni.
A választási műsorokban nem lehet olyan tartalmat közzétenni, mely 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 kifejthetik programjukat, de nem 
szólíthatnak fel pártjuk illetve saját maguk választásokon történő támogatására. A jelöltek nem 
szólíthatnak fel más jelöltek és jelölőszervezetek 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 lehetőséget kapó jelölt a lehetőséget visszautasíthatja, 
azonban az elkészült műsor tartalmáról semmilyen módon nem rendelkezhet. A visszautasítás tényét a 
Fehérvár Médiacentrumnak 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.  
A választási műsorok közül a Fehérvár Televízióban Választási hírek címmel megjelenő műsorszám 
megtalálható a www.fehervartv.hu oldalon. 
A Fehérvár Médiacentrum által szerkesztett www.fmc.hu és www.szekesfehervar.hu online felületeken az
országgyűlési választással kapcsolatban nem jelenik meg sem politikai reklám, sem politikai hirdetés, 
sem jelöltbemutatkozó. 

I.4. Kapcsolattartás 

A Fehérvár Médiacentrum a választási kampány lebonyolítására az alábbi kapcsolattartót nevezi meg: 
Név: Látrányi Viktória 
Telefon: 30 530 2371
E-mail: valasztas2022@fmc.hu. A választásra vonatkozó közléseket és igényléseket a Fehérvár 
Médiacentrum csak ezen az e-mail-címen fogadja.
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II. Politikai hirdetés és jelöltek bemutatkozása a Fehérvár hetilapban

II.1 Politikai hirdetés

A Hetilap az országgyűlési választással kapcsolatban politikai hirdetést nem tesz közzé. 

II.2. Jelöltek bemutatkozása

A Hetilap egy alkalommal – a 2022. március 10-én megjelenő lapszámban – biztosít bemutatkozási 
lehetőséget Fejér megye 1. és 2. választókerületei egyéni jelöltjei számára. 

A fenti választókerületekben induló jelöltek 2022. március 6-án, vasárnap 24 óráig juttathatják el 
bemutatkozó anyagukat és egy, a jelöltet ábrázoló fényképet a valasztas2022@fmc.hu e-mail-címre. A 
bemutatkozó anyag terjedelme nem haladhatja meg az 1400 leütést (amiben a szóközök is számítanak). A 
bemutatkozó anyagokat a Hetilap a 2022. március 10-i lapszámában korrektúrázás és a beküldött kézirat 
változtatása nélkül közli. Amennyiben valaki olyan mennyiségű anyagot küld, ami meghaladja az 1400 
leütést, akkor azt az 1400. leütést követően el kell vágni. 

A jelölteknek a bemutatkozó anyag mellé egy őket ábrázoló fotót is kell küldeniük, ami a Hetilapban egy 40 
mm széles és 55 mm magas bokszban kerül elhelyezésre. A kép felbontása minimum 300 dpi lehet. 
Amennyiben ezt a jelölt elmulasztja, fotó nélkül jelenik meg a bemutatkozó anyag.

A jelöltek közlésének sorrendjét a beérkezés határidejét követő napon sorsolással kell eldönteni. A 
sorsolás módját az Irányelv 1. sz. melléklete tartalmazza.

III. Politikai reklám és választási műsorok

III.1. Rádió

III.1.1. Politikai reklám a Rádióban

A Rádió politikai reklámot nem tesz közzé.
 
III.1.2. Választási műsorok a Rádióban

A választási szerv által nyilvántartásba vett összes egyéni jelölttel (Fejér megye 1., 2., 3., 4. és 5. számú 
választókerületek jelöltjei) 2022. március 21-ét követően a Rádió egyenként 6 perces időtartamban riporter 
közreműködésével előre – legkésőbb 2022. március 14-én 16 óráig – felvett, vágatlan beszélgetést közöl, 
melyben a jelölt kifejtheti programját. 

Amennyiben a jelölt a jelölti minőséget megszerzi, a beszélgetés felvételét a valasztas20  22  @fmc.hu   
e-mail-címre küldött e-mailben igényelnie kell. A felvétel közzététele akkor történik meg, ha az összes 
egyéni jelölt felvétele elkészült. Azt a jelöltet, aki a beszélgetés lehetőségét nem igényli, azt visszautasítja, 
vagy a felvételen nem jelenik meg, illetve a már elkészült beszélgetés közzétételét megtiltja, az „összes 
egyéni jelölt” közé nem kell beszámítani.   
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A jelölt a beszélgetést visszautasíthatja, azonban 2022. március 14-e 16 órát követően már nem 
igényelheti a beszélgetés elkészítését. Visszautasításnak számít, ha a jelölt 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 a beszélgetés adásba kerülését 2022. március 18-án 10 óráig a valasztas20  22  @fmc.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 Fehérvár Médiacentrum e-mailben 
visszaigazol. A visszaigazolást követő négy óra elteltével a tiltást véglegesnek kell tekinteni. A tiltásnak 
ugyanazon e-mail-címről kell érkeznie, mint a felvétel igénylésének. 

A jelöltekkel készülő összes beszélgetés felvétele után a Rádió meghatározza a közzététel lehetséges 
időpontjait. 

A kampányidőszak alatt a beszélgetés két alkalommal kerül adásba. A közzététel sorrendjét sorsolással 
kell eldönteni. A sorsolás módját az Irányelv 1. sz. melléklete tartalmazza.  

III.1.3. Választási hírek a Rádióban  

A Rádió 2022. február 12-től hétköznapokon, legalább heti két alkalommal külön szignállal jelölt választási 
híreket tesz közzé. 

A választási hírek műsorszámnak minősül, ezért tartalmára az Mttv. rendelkezései az irányadók.  

III.2. Televízió

III.2.1. Politikai reklám a Televízióban

A Televízió politikai reklámot nem tesz közzé.

III.2.2.  Választási műsorok a Televízióban

A választási szerv által nyilvántartásba vett összes egyéni jelölttel (Fejér megye 1., 2., számú 
választókerületek jelöltjei) 2022. március 14-ét követően a Televízió 15 perces időtartamban riporter 
közreműködésével előre – legkésőbb 2022. március 11-én 16 óráig – felvett, vágatlan beszélgetést közöl, 
melyben a jelölt kifejtheti programját. 

Amennyiben a jelölt a jelölti minőséget megszerzi, a beszélgetés felvételét a valasztas20  22  @fmc.hu   
e-mail-címre küldött e-mailben igényelnie kell. A felvétel közzététele akkor történik meg, ha az összes 
egyéni jelölt felvétele elkészült. Azt a jelöltet, aki a beszélgetés lehetőségét nem igényli, azt visszautasítja, 
vagy a felvételen nem jelenik meg, illetve a már elkészült beszélgetés közzétételét megtiltja, az „összes 
egyéni jelölt” közé nem kell beszámítani. 

A jelölt a beszélgetést visszautasíthatja, azonban 2022. március 11-e 16 órát követően már nem kérheti a 
beszélgetés elkészítését. Visszautasításnak számít, ha a jelölt az előre egyeztetett időpontban nem jelenik 
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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 a beszélgetés adásba kerülését 2022. március 13-án 10 óráig a valasztas20  22  @fmc.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 Fehérvár Médiacentrum e-mailben 
visszaigazol. A visszaigazolást követő négy óra elteltével a tiltást véglegesnek kell tekinteni. A tiltásnak 
ugyanazon e-mail-címről kell érkeznie, mint a felvétel igénylésének. 

A jelöltekkel készülő összes beszélgetés felvétele után a Televízió meghatározza a közzététel lehetséges 
időpontjait. 

A kampányidőszak alatt a beszélgetés két alkalommal kerül adásba. A közzététel sorrendjét sorsolással 
kell eldönteni. A sorsolás módját az Irányelv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

III.2.3. Választási hírek a Televízióban

A Televízió 2022. február 12-től legalább heti két alkalommal külön főcímmel ellátott választási híreket tesz 
közzé a 17 órakor kezdődő Híradót követően.

A választási hírek műsorszámnak minősül, ezért tartalmára az Mttv. rendelkezései az irányadók.  
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1. számú melléklet az Irányelvekhez

A Televízió, a Rádió és a Hetilap felületén közzétett választásra vonatkozó tartalmak sorrendjének
megállapítási módja és körülményei

1. A sorrendet sorsolással kell eldönteni. 

2. A sorsolást folyamatos felvétellel rögzíteni kell, úgy, hogy a felvételen a sorsolás minden eseménye 
egyértelműen azonosítható legyen.

3. A sorsolás megkezdésekor a háromtagú sorsolási bizottság tagjainak nevét közölni kell. A sorsolási 
bizottság tagja valamint a felvételt készítő személy nem lehet jelölőszervezetnek tagja vagy 
alkalmazottja, nem lehet jelölt és annak a PTK szerinti hozzátartozója.

4. A sorsolás megkezdése előtt a dátumot, a helyszínt és a sorsolás célját a sorsolási bizottság egyik 
tagjának egyértelműen közölnie kell.

5. A sorsolási íveket nyitott eszközbe kell elhelyezni. 

6. A sorsolást a sorsolási bizottság egyik tagja végzi el, másik tagja az eredményt azonnal rögzíti az 
előre elkészített táblázat folyamatos kitöltésével.

7. A sorsolás lezárása után a sorsolás eredményét a sorsolási bizottság harmadik tagja hangosan 
felolvassa, majd kijelenti a sorsolás lezárásának tényét és közli annak időpontját. 

                                           


