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POLITIKAI HIRDETÉS KÖZZÉTÉTELE A WWW.ATV.HU INTERNETES SAJTÓTERMÉKBEN 

A 2022-ES ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK  

ÉS A 2022. ÁPRILIS 3. NAPJÁRA KIÍRT NÉPSZAVAZÁS KAMPÁNYIDŐSZAKÁBAN 

 

 

Politikai hirdetés közzététele az atv.hu internetes sajtótermékben 

Politikai hirdetés: a választási eljárásról szóló törvény (továbbiakban: Ve.) 146. § b) értelmében 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.  

Tekintettel arra, hogy 2022. április 3. napján nem csak országgyűlési választások, hanem a kormány által kezdeményezett népszavazásra is sor 

fog kerülni, ezért a népszavazással kapcsolatos hirdetések is ezen fenti jogszabályi rendelkezések szerint minősülnek politikai hirdetések. 

Kampányidőszak: 2022. február 12. napjától 2022. április 3. napján a szavazás befejezéséig tart. 

Az ATV Zrt. médiaszolgáltató (továbbiakban: Médiaszolgáltató) a www.atv.hu internetes sajtótermékében a 2022-es országgyűlési választások, 

valamint a 2022. április 3. napjára kiírt népszavazás kampányidőszakában közzétesz politikai hirdetést, ennek megfelelően a Ve-ben foglaltak 

szerint határidőben eljuttatta az Állami Számvevőszékhez (továbbiakban: ÁSZ) hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét, amelyet az 

nyilvántartásba vett, és honlapján közzétett. https://asz.hu/hu/valasztasok  

A Médiaszolgáltató ugyanezt az árjegyzéket a www.atv.hu honlapján közzétette. http://www.atv.hu/mediaajanlat 

A Médiaszolgáltató politikai hirdetést a www.atv.hu internetes sajtótermékben kizárólag ezen, az ÁSZ által nyilvántartásba vett árjegyzék szerint 

meghatározott ellenérték fejében tesz közzé. 

A politikai hirdetések megrendelésére vonatkozó szabályok: 

o politikai hirdetést kizárólag a jelölő szervezet vagy független jelölt (továbbiakban: jelölt) képviseletére jogosult személy, valamint a 

jelölt által meghatalmazott reklámközvetítő (továbbiakban a jelölttel együttesen: megrendelő) rendelhet meg a Médiaszolgáltatótól, 

azzal, hogy a megrendeléssel egyidejűleg a képviseleti jogot, illetve a meghatalmazást az eredeti okirat másolatával szükséges 

igazolni; 

o politikai hirdetés közzétételét a Médiaszolgáltató kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványán írásban, keltezéssel ellátva 

és a megrendelő által aláírt formában fogad el, a megrendeléssel a www.atv.hu Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) 

és a jelen Melléklet rendelkezéseit aláírásával ellátva a megrendelő elfogadja; 

o a politikai hirdetés közzétételét a megrendelő legkésőbb a közzétételt megelőző 8 munkanapig köteles megrendelni; 

o a megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a megrendelő nevét, képviselőjének nevét, székhelyét, a számlázási címet, és az 

adószámot, valamint a közzétételi időszakot, a megrendelt mennyiséget és méretet, valamint a közzétételi díjat;  

o a határidőn belül történt megrendeléseket – a jelen Mellékletben meghatározott feltételek esetén – a megjelenés első napja előtt 3 

munkanappal igazolja vissza a Médiaszolgáltató. 

A Médiaszolgáltató kizárólag a fenti megrendelésre vonatkozó szabályoknak megfelelő megrendeléseket fogadja el. A határidők lejártát követően, 

valamint a fentieknek nem megfelelő megrendelést a Médiaszolgáltató nem fogadja el. 

A politikai hirdetések átadására vonatkozó szabályok: 

o a politikai hirdetést a megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg köteles elküldeni első osztályú minőségben a Médiaszolgáltató 

részére a sales@atv.hu e-mail címre, a jelen Mellékletben foglaltaknak mindenben megfelelően; 
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o a politikai hirdetésen a megrendelő köteles jól láthatóan feltüntetni a megrendelő nevét és székhelyét, valamint a „Fizetett Politikai 

Hirdetés” feliratot; 

o a Médiaszolgáltató a politikai hirdetéssel kapcsolatban kifogásainak közlésével értesíti a megrendelőt, amennyiben a politikai 

hirdetés csak átdolgozást követően kerülhet megjelenítésre, azzal, hogy a megrendelő az átdolgozott politikai hirdetést legkésőbb 5 

munkanappal nappal a közzétételt megelőzően köteles megküldeni a Médiaszolgáltató részére, és az átdolgozás költségei a 

megrendelőt terhelik; 

o ha a megrendelő a politikai hirdetést a fenti határidőn belül nem szállítja le, vagy az átdolgozást követően a politikai hirdetés továbbra 

sem alkalmas megjelenítésre, vagy az nem felel meg mindenben a jelen Mellékletben foglaltaknak, úgy a megrendelést a 

Médiaszolgáltató törli, oly módon, hogy azt nem igazolja vissza. 

A politikai hirdetések ellenértékének megfizetésére és a lemondásra vonatkozó szabályok: 

o a politikai hirdetés közzétételének ellenértékét a megrendelő legkésőbb 5 munkanappal a közzétételt megelőzően köteles a 

Médiaszolgáltató bankszámlájára átutalással megfizetni úgy, hogy az összeg a határidő utolsó napján a Médiaszolgáltató számláján 

jóváírásra kerüljön, ennek hiányában a Médiaszolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza; 

o a megrendelő a megrendelést a politikai hirdetés ellenértékének megfizetését megelőzően az ÁSZF XI.3 pontban foglalt lemondhatja, 

ezt követően történő lemondás esetén a Médiaszolgáltató lemondási bánatpénzként a teljes díjat, azaz a megrendelés díjának 100 

%-át visszatartja. 

A politikai hirdetések közzétételére vonatkozó szabályok: 

o a politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie; 

o a politikai hirdetésen a megrendelő köteles feltüntetni a megrendelő nevét és székhelyét, valamint a „Fizetett Politikai Hirdetés” 

feliratot; 

o a Médiaszolgáltató a hatályos ÁSZF alapján jogosult visszautasítani azt a politikai hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályi 

feltételbe ütközik (pl. Mttv., stb.), különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a politikai hirdetés sérti az alkotmányos rendet, az 

emberi méltóságot, alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá 

valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére, vagy azok kirekesztésére; súlyosan károsítja kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy 

fizikai fejlődését, továbbá a Médiaszolgáltató fenntartja visszautasítási jogát az ÁSZF VII. 1. pontjában foglaltak szerint is. 

 

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Médiaszolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelő által átadott politikai hirdetés tartalmáért, azért 

kizárólag a megrendelő a felelős. A megrendelő vállalja, hogy amennyiben harmadik személy az általa megrendelt politikai hirdetéssel 

kapcsolatban bármilyen jogi igénnyel lép fel, úgy haladéktalanul mentesíti a Médiaszolgáltatót mindennemű jogi helytállási kötelezettség alól. 

A fenti kötelezettségek tekintetében a reklámközvetítőt és a megbízó jelöltet egyetemleges felelősség terheli. 

A Médiaszolgáltató a Ve. 148. § (4) bekezdésének megfelelően a szavazás napját követő 15 napon belül az Állami Számvevőszéket tájékoztatja 

a közzétett politikai hirdetésekről, amely tájékoztatás tartalmazza, hogy az egyes jelöltek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen 

ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé a Médiaszolgáltató. 

A jelen Mellékletben nem szereplő kérdésekben a Ve. és a www.atv.hu ÁSZF-je (http://www.atv.hu/mediaajanlat) rendelkezései az irányadóak. 

Alulírott, a(z) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

képviseletében a fentieket elfogadom. 

Kelt: Budapesten, 2022. év ……………………………. hó …………. napján 

 

 

 ……………………………………………………… 
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