„A hír szent, a vélemény szabad!”

A Hajdúböszörményi Városi Televízió és a
Szabadhajdú hetilap választási etikai kódexe
A 2019. évi október 13-ai önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának zavartalan és korrekt lebonyolítása érdekében szükségesnek tartjuk
megfogalmazni az etikai alapelveket.
A Hajdúböszörményi Városi Televízió kisközösségi médiaszolgáltatási feladatainak eleget
téve folyamatosan tájékoztatja a lakosokat az önkormányi választások tudnivalóiról. Ennek
keretében adásaiban az aktualitásoknak megfelelően rendszeresen „Önkormányzati
választás 2019” címmel információs műsort készít és sugároz semleges szakértők
közreműködésével.
A hajdúböszörményi televízió műsoraiban és a Szabadhajdú újságban esélyegyenlőséget
biztosít az érintettek számára.
Minden képviselő- és polgármesterjelöltnek – aki élni kíván jogával –, biztosítjuk a
bemutatkozás lehetőségét.
Heti egy sajtótájékoztatóra vagy rendezvényre delegálunk újságírókat, elsősorban
hétfőtől péntekig. A műsorba kerülő tudósítás hossza maximum 3 perc, a Szabadhajdú
hetilapban pedig maximum 10 sor fotóval együtt.
Amennyiben a rendezvényen vagy sajtótájékoztatón a szervezetek országos vezető
prominense is jelen van, vele külön interjú is készülhet, így a rendezvényről készült tudósítás
időtartama max. 4 percre, a Szabadhajdú hetilapban pedig fotóval együtt maximum 15 sorra
növekszik.
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A szerkesztőség csak olyan közlést vállal, amely nem sért személyiségi jogot vagy
állami, szolgálati, illetve üzleti titkot. Nem ütközik közerkölcsbe, és bűncselekmény
elkövetésére való felhívást nem tartalmaz.
A rendezvényre szóló meghívókat csak írásos formában, a programot megelőzően legalább
36 órával juttassák el címünkre (4220 Hajdúböszörmény Bocskai I. tér 4., Telefon: 52/280040, e-mail: hbtv@hbcom.hu vagy szabadhajdu@hbcom.hu).

A Városi Televízió műsorrendje és adászártája a választásra vonatkozólag (A szerkesztőség
a műsorok elkészítésének biztonsága érdekében határozta meg az adászárta időpontját. )
Szerda – szerkesztett műsor - 18-20 óráig (adászárta: szerda 12 óra)
Csütörtök – a szerdai műsort ismételjük 18-20 óráig
Péntek – szerkesztett műsor 18-20 óráig (adászárta: péntek 10 óra)
A fennmaradó időben 20-24 óráig, illetve 0-18/18,30-ig hétfőtől vasárnapig
képújságot sugárzunk.
A televízió választási etikai kódexe a kampányidőszakban érvényes.

A Szabadhajdú hetilap lapzártája: hétfő 16 óra.
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FORGATÓKÖNYV
A KÉPVISELŐ-JELÖLTEK ÉS KISEBBSÉGI KÉPVISELŐ-JELÖLTEK BEMUTATÁSA

Minden képviselőjelölt 1 perc 30 másodpercben mutatkozhat be a televízióban. Ezeket a
bemutatkozásokat előre rögzítjük, és vágásmentesen adjuk közre. Lehetőséget biztosítunk
arra is, hogy az érintettek kész filmet hozzanak, illetve jelölőszervezetek esetében
összevontan használják ki az időkeretet a jelöltek létszámának függvényében.
Helyszín: TV stúdió
A felvétel időpontja: a tv által megjelölt dátum valamelyike.

A Szabadhajdú újságban pedig minden jelölt 10 sor erejéig ismertetheti programját. (Times
New Roman betűtípus, 12 betűméret; 2,5 cm margótávolság)

A POLGÁRMESTER-JELÖLTEK BEMUTATÁSA

Minden polgármester-jelölt 5 percben mutatkozhat be a képernyőn. A bemutatkozásokat a
televízió stúdiójában rögzítik előre. Emellett hozott filmet is elfogadunk, amennyiben nem
reklámfilm.

A Szabadhajdú hetilapban minden polgármester-jelölt 25 sor+fotó terjedelemben
mutatkozhat be. (Times New Roman betűtípus, 12 betűméret; 2,5 cm margótávolság)
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A politikai hirdetések díjai
A reklámszerződések kötése külön szerződés és megállapodás alapján történik.

Szabadhajdú hetilap
Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. kiadásában megjelenő
Szabadhajdú hetilap 2019. február 1-jétől érvényes hirdetési tarifái

Hirdetés
1/25-ös / 51x25 mm
1/50-es / 51x50 mm
1/75-ös / 51x75 mm
2/50-es / 106x50 mm
2/75-ös / 106x75 mm
2/100-as / 106x100 mm
1/4 oldal / 106x153 mm
1/4 oldal PR-cikk, projektek megjelenítése
1/4 oldal PR-cikk, projektek megírása
Álló: 2/200-as / fekvő 4/100-asa / 106,215 mm
Álló: 2/200-as / fekvő 4/100-asa,
PR Cikk, projektek megjelentetése
Álló: 2/200-as / fekvő 4/100-asa, PR-cikk megírás
1/2 oldal / 215x153 mm
1/2 oldal, PR Cikk, projektek megjelentetése
1/2 oldal, PR-cikk megírás
1 oldal / 215x308 mm
1 oldal, PR Cikk, projektek megjelentetése
1 oldal, PR-cikk megírás
A / 4 lengő (külön lap az újságba)

Bruttó ár
3 205 Ft
5 965 Ft
7 615 Ft
10 755 Ft
14 670 Ft
24 430 Ft
43 315 Ft
47 700 Ft
52 380 Ft
53 130 Ft
58 330 Ft
64 275 Ft
69 880 Ft
76 810 Ft
84 605 Ft
138 025 Ft
152 170 Ft
167 475 Ft
144 955 Ft

Hátlap + 10 %

Dr. Szarvas-Szabó Katalin
ügyvezető igazgató
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