F/3 melléklet: Pótlap a tények ismertetéséhez

71. Politikai reklám és politikai hirdetés
146. § E fejezet alkalmazásában
a) politikai reklám a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontjában
meghatározott politikai reklám, azzal az eltéréssel, hogy a párt, politikai
mozgalom és kormány alatt jelölő szervezetet és független jelöltet kell érteni.
b) politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet
vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző,
illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő,
sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett
audiovizuális tartalom.
147. § (1) A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett - különös tekintettel a
politikai reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az
adásba kerülés időpontjára - teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő
szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve közös
lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám
megrendelésére.
(2) A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
(3) A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem
kérhet, és nem fogadhat el.
(4)Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám
megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással
való ellátásáról gondoskodni.
(4a) A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.
(5) A politikai reklám közzétételére egyebekben az Mttv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
147/A. § (1) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző
kampányidőszakban
a
közszolgálati
médiaszolgáltatók
lineáris
médiaszolgáltatásukban a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) által valamennyi országos lista jogerős nyilvántartásba vételét követően - a (2)
bekezdésben foglaltak szerint meghatározott időtartamban kötelesek
közzétenni az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.
(2)Az
országgyűlési
képviselők
általános
választását
megelőző
kampányidőszakban a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak
közzétételére rendelkezésre álló időtartam négyszázhetven perc, a nemzetiségi
listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére
rendelkezésre álló időtartam százharminc perc. A jelölő szervezetek
rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlisták, illetve az egyes
nemzetiségi listák között egyenlő arányban kell felosztani. A jelölő szervezet
rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként egyenlő
arányban kell felosztani.
(3) A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves
átlagos közönségaránnyal bíró médiaszolgáltatásában teszi közzé.
(4) A közszolgálati médiaszolgáltató naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14
és 18-20 óra között kezdődő idősávokban, megszakítás nélkül köteles
biztosítani a politikai reklámok közzétételét. A pártlistát állító jelölő
szervezetek, illetve a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai

reklámjait egymást követően kell közzétenni. A politikai reklámok megjelenési
sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell.
(5) A közszolgálati médiaszolgáltató a jelölő szervezet által megjelölt napon és
idősávban köteles a politikai reklámot közzétenni. A jelölő szervezet politikai
reklám közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces
időtartamban kérheti.
(6) A médiaszolgáltató abban az esetben köteles a politikai reklámot
közzétenni, ha a jelölő szervezet legkésőbb a közzétételt megelőző második
napon átadja az általa készített politikai reklámot.
147/B. § A 147/A. §-ban foglalt rendelkezéseket az Európai Parlament
tagjainak választásán is alkalmazni kell azzal, hogy a rendelkezésre álló
műsoridő tartama az összes lista és az összes közszolgálati médiaszolgáltató
tekintetében együttesen háromszáz perc.
147/C. § A 147/A. §-ban foglalt rendelkezéseket a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán is alkalmazni kell azzal, hogy
a) annak a nyolc jelölő szervezetnek a politikai reklámjait kell közzétenni,
amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet
állították; a közös jelölteket és listákat a jelölés arányában kell figyelembe
venni,
b) a rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista és az összes
közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen háromszáz perc.
147/D. § A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a
szavazás napját megelőző napon a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris
médiaszolgáltatásában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai
reklámjait egy alkalommal, politikai reklámonként legfeljebb 30 másodperces
időtartamban köteles közzétenni. A közzétételre a 147/A. § (3) és (6)
bekezdését alkalmazni kell.
147/E. § A közszolgálati médiaszolgáltató a 147/A-147/D. §-ban foglaltakon
túl további politikai reklámot nem tehet közzé.
147/F. § (1) Az általános választást megelőző kampányidőszakban a 147/A147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére
szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak
megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli az
NVB-vel, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.
Amennyiben a határidőig nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a választások hivatalos honlapján a
nyilatkozatot tett médiaszolgáltatót és a médiaszolgáltatások megnevezését,
illetve a közzétételre biztosított időtartamot közzéteszi.
(2) A politikai reklám közzétételére a 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A.
§ (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az
országgyűlési képviselők általános választásán, az Európai Parlament
tagjainak választásán és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán
a) a politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső
időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint
az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele,
b) a médiaszolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti bejelentésben az a) pont
szerinti időtartamot is meg kell jelölnie,
c) ha az a) pont szerinti időtartam eltér az egy közszolgálati
médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, az NVB az egyes jelölő szervezetek

rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt
mértékben állapítja meg.
e) A kereskedelmi médiaszolgáltatók nyilatkozata a 2014. évi
országgyűlési képviselőválasztást megelőző kampányban politikai
reklám közzétételéről
Az előző pontban idézett törvény 147/F. § (1) bekezdése alapján az általános
választást megelőző kampányidőszakban a 147/A-147/E. § szabályozása alá
nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltató – a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris
médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével –
legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli az NVB-vel, ha
biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. Amennyiben
a határidőig nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé. A 2014.
április 6- napjára kitűzött szavazást megelőző fenti határidő 2014. február
15-én járt le. A NVI 2014. február 19-én kelt tájékoztatása (F/5 számon
mellékleve) alapján e határidő lejárta előtt országos médiaszolgáltatást
nyújtó médiaszolgáltatótól politikai reklám közzétételére vonatkozó
nyilatkozat a NVB-hez nem érkezett.

