
 
 
 

1 

Tájékoztató a jelöltek és jelölő szervezetek részére 

A Zuglói Lapok, mint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 203. § 60. pontja szerinti sajtótermék, valamint a zuglo.hu weboldal mint az 
Önkormányzat honlapja, továbbá az Önkormányzat kezelésében lévő online felületek a Budapest 
Főváros XIV. kerület 03. számú egyéni önkormányzati választókerületében 2017. április 23-ra 
kitűzött időközi önkormányzati képviselő-választás kampányidőszakában – a vonatkozó bírósági 
esetjogra is figyelemmel – az alábbiak szerint biztosítják a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a jelöltek és a jelölő 
szervezetek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó alapelv, továbbá a Ve. 148. §-ában foglalt 
rendelkezések érvényesülését.  

I. A jelöltek bemutatása 

1. A Zuglói Lapok minden, 2017. március 20-áig jogerősen nyilvántartásba vett jelöltnek 
térítésmentesen biztosít szöveges és képes bemutatkozási lehetőséget a lap 2017. április 
6-án megjelenő, 2017. évi 7. számában. 

2. A bemutatkozó anyag szövegét és az a mellett megjelentetni kívánt, a jelöltet ábrázoló 
fotót, illetve a jelölő szervezet(ek) logóját a Zuglói Lapok kizárólag elektronikus úton, az 
erre szolgáló űrlap kitöltésével, az info@zugloimedia.hu e-mail címen fogadja el a 
nyilvántartásba vett jelölttől. Az átadással a jelölt ráutaló magatartással ellenérték nélkül 
felhasználási jogot biztosít a Zuglói Lapok kiadója számára a szöveg, a fénykép és a 
logó(k) vonatkozásában, egyben szavatol azért, hogy a felhasználási jog átengedésére 
jogosult. Postai úton, személyesen vagy egyéb módon eljuttatott, megjelentetni kívánt 
anyagokat a Zuglói Lapok nem vesz át. 

3. Az ingyenes közzétételre küldött bemutatkozó anyag szövegterjedelme szóközökkel 
együtt legfeljebb 2.000 (kettőezer) karakter lehet. Szóközökkel együtt kettőezer 
karakternél hosszabb bemutatkozó szöveget a Zuglói Lapok nem vesz át közlésre, és erről 
a küldő felet elektronikus úton tájékoztatja, egyúttal felhívja a figyelmét arra, hogy a 
szöveget rövidíteni kell. 

4. Az ingyenes közzétételre szánt bemutatkozó anyag szövegét és az a mellett megjelentetni 
kívánt fotót a Zuglói Lapok 2017. március 30-án, csütörtökön 12.00 óráig beérkezőleg 
fogadja el. A határidő után érkezett küldeményeket, az esetlegesen javított 
szövegváltozatokat is beleértve, figyelmen kívül hagyja. 

5. A bemutatkozó anyag szövegét a Zuglói Lapok tartalmi módosítás nélkül, betűhíven közli.  

6. A nyilvántartásba vett jelöltek bemutatkozó anyagait egymással azonos, de a lap többi 
részétől eltérő betűtípussal szedve, továbbá egymással azonos, de a lap többi részétől 
eltérő tördelésben, a lap 6-7. oldalán közli. A közlés sorrendjét (a 6. oldalon balról jobbra 
és fentről lefelé, majd a 7. oldalon balról jobbra és fentről lefelé haladva) a szerkesztőség 
sorsolással dönti el, amelyre a jelölteket meghívja. 
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7. A Zuglói Lapok a sorsolás helyszínéről és időpontjáról előzetesen, illetve a sorsolás 
befejeztével annak eredményéről a jelölteket elektronikus úton tájékoztatja. A sorsolás 
abban az esetben is érvényes, ha azon bármely (vagy több) jelölt vagy megbízottja nem 
jelenik meg 

8. Ha bármely jelölt nyilvántartásba vétele 2017. március 30-át követően, de 2017. április 3-
ig emelkedik jogerőre, a Zuglói Lapok szerkesztősége az érintett jelöltek bemutatkozó 
anyagait szintén a lap 2017. évi 7. számában, de a többi jelöltet követő helyen, a jogerős 
határozat ügyszáma szerint emelkedő sorrendben jelenteti meg, feltéve, hogy a jogerős 
határozat 2017. április 3-án 16 óráig a szerkesztőséghez beérkezik. 

9. A jogerősen nyilvántartásba vett jelölt esetleges kiesése esetén a bemutatkozó anyaga 
csak akkor nem jelenik meg, ha a lapszám megjelenése előtti második nap 16 óráig a 
jelöltek nyilvántartásából való törléséről szóló határozat jogerőre emelkedik. 

II. Politikai hirdetés 

10. A Zuglói Lapok az időközi önkormányzati képviselő-választás kampányidőszakában (2017. 
március 4 – április 23. között) megjelenő lapszámaiban a Ve. 148. §-ának megfelelően, a 
Ve. alapelvi rendelkezéseinek megtartása mellett közöl politikai hirdetéseket. 

11. Politikai hirdetést jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet, jogerősen 
nyilvántartásba vett jelölt, valamint a 2017/5-ös és 2017/6-os lapszám tekintetében a 
független jelöltként indulni szándékozó, ajánlóíveket igényelt választópolgár rendelhet 
meg a Zuglói Lapok e-mail címén (info@zugloimedia.hu).  

12. Politikai hirdetést a Zuglói Lapok alábbi számaiba lehet megrendelni: 

lapszám megjelenés napja hirdetési lapzárta (16 óra) 

2017/5 2017. március 9. 2017. március 2. 

2017/6 2017. március 23. 2017. március 16. 

2017/7 2017. április 6. 2017. március 30. 

2017/8 2017. április 20. 
(az időközi választás a lapszám terjesztésének 

időszakára esik) 

2017. április 13. 

13. A megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelő (jelölő szervezet vagy jelölt) számlázási 
adatait (név, székhely és adószám), illetve a megjelentetni kívánt politikai hirdetés 
nyomdakész változatát (mérethelyesen, minimum 300 dpi felbontásban, CMYK 
színrendszerben, TIFF vagy PDF fájlformátumban, a betűket görbévé alakítva), valamint 
azt, hogy a mellékelt hirdetést hirdetési oldalra, páros szövegoldalra, páratlan 
szövegoldalra vagy hátoldalra rendelik. 

14. A politikai hirdetésen a jelöltet állító jelölő szervezet, valamint a jelöltet igazolhatóan 
támogató más szervezetek logója vagy megnevezése – figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla 
1.Pk.50.046/2014/2. számú végzésében foglaltakra – feltüntethető. 
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15. Politikai hirdetések az alábbi, az Állami Számvevőszéknél nyilvántartásba vett és közzétett 
hirdetési árjegyzék alapján megfizetett díjak ellenében jelenhetnek meg: 

méret megjelenés helye 

 
sz × m 
(mm) hirdetési oldal páros szövegoldal 

hátoldal vagy 
páratlan 

szövegoldal 
1/1 253 × 353 271 654 Ft 353 150 Ft 434 646 Ft 

1/2 álló 125 × 341 190 157 Ft 247 205 Ft 304 252 Ft 

1/2 fekvő 253 × 169 122 244 Ft 158 917 Ft 195 591 Ft 

1/4 álló 125 × 169 67 913 Ft 88 287 Ft 108 661 Ft 

1/4 fekvő 253 × 83 64 518 Ft 83 873 Ft 103 228 Ft 

1/6 álló 125 × 125 54 331 Ft 70 630 Ft 86 929 Ft 

1/6 fekvő 189 × 83 50 935 Ft 66 216 Ft 81 496 Ft 

1/8 álló 61 × 169 40 748 Ft 52 972 Ft 65 197 Ft 

1/8 fekvő 125 × 83 37 352 Ft 48 558 Ft 59 764 Ft 

1/16 álló 61 × 83 27 165 Ft 35 315 Ft 43 465 Ft 

1/16 fekvő 125 × 40 30 561 Ft 39 729 Ft 48 898 Ft 

1/32 61 × 40 27 165 Ft 35 315 Ft 43 465 Ft 

 

Az árjegyzékben feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27%-os áfát. Az árakból sem 
ügynökségi jutalék, sem más kedvezmény nem adható.  

16. A politikai hirdetés a tördelés során azonos megítélés alá esik bármely más fizetett 
hirdetéssel, így a lapszámon belül történő elhelyezésének jogát – a Ve. alapelvi 
rendelkezéseinek megtartása mellett – a Zuglói Lapok fenntartja magának. Címoldali és 
egyéb speciális elhelyezésre felár ellenében sincs lehetőség. 

17. A politikai hirdetés megjelenésének feltétele a 13. pontban foglaltaknak megfelelő formátumú 
nyomdakész hirdetés elektronikus úton történő beérkezése és a szolgáltatási árjegyzék alapján 
kiállított számla teljes összegének átutalással történő megfizetése (a jogosulti bankszámlán 
történő jóváírása) a hirdetési lapzártáig. A megfelelő formátumú hirdetés beérkezésének 
elmaradása vagy a számla késedelmes megfizetése esetén a hirdetés nem jelenik meg, ilyen 
esetben a bruttó hirdetési árra a kiadó meghiúsulási kötbérként jogosult. 

18. A politikai hirdetések tartalmáért a kiadó nem felelős. 
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III. Választási gyűlések és kampányrendezvények tudósítása a Zuglói Lapokban 

19. A Zuglói Lapok az időközi önkormányzati képviselő-választás kampányidőszakában (2017. 
március 4 – április 23. között) megjelenő lapszámaiban a Ve. 2. § (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőségre 
vonatkozó alapelvnek a bírósági esetjogban is megjelenő értelmezésének megfelelően, 
egyenlő feltételeket biztosít a választáson induló, nyilvántartásba vett jelöltek és jelölő 
szervezetek számára. 

20. A jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek kampányeseményeiről a Zuglói Lapok alább 
megjelölt lapszámaiban, a Választási hírek című tematikus oldalon jelenik meg – jelöltenként 
egy-egy eseményről szóló – tervezett tudósítás. Azt az eseményt, amelyről a lap az adott 
lapszámban tudósít, a szerkesztőség előre, elektronikusan egyezteti a jelölttel.  

lapszám megjelenés napja a lapszámban megjelenő kampányesemény  
egyeztetésének határideje (16 óra) 

2017/6 2017. március 23. 2017. március 9.  

2017/7 2017. április 6. 2017. március 23.  

2017/8 2017. április 20. 
(az időközi választás a lapszám 
terjesztésének időszakára esik) 

2017. április 6.  

 

21. A szerkesztőség a 19-20. pont szerinti egyeztetést 
a. 2017/6-os és 2017/7-es lapszám tekintetében azokkal a jelöltekkel folytatja le, 

akiknek az ajánlására a helyi választási iroda ajánlóívet adott ki, illetve  
b. a 2017/8-as lapszám vonatkozásában azokkal a jelöltekkel folytatja le, akiket 

jogerősen nyilvántartásba vettek.  
A kampánytudósítás ettől függetlenül az adott lapszámban csak akkor jelenik meg, ha az 
érintett jelölt nyilvántartásba vétele a megjelenést megelőző második napon 16 óráig 
jogerőre emelkedik. A tudósítás a lapban nem jelenik meg, ha a megjelenést megelőző 
második napon 16 óráig a jelöltet a jelöltek nyilvántartásából jogerősen törlik. 

22. Az egyeztetett kampányesemény időpontjának és helyszínének módosítására az 
egyeztetési határidő lejártát követően nincs lehetőség.  

23. Fel nem használt megjelenési lehetőség a következő lapszám(ok)ra vagy egyeztetési 
időszakokra nem vihető át. 

24. A Zuglói Lapokban megjelenő kampánytudósítás 
a. az egyeztetett kampányeseményen elhangzottak szerkesztett változata; 
b. fő mondanivalóját a helyszínen megjelenő tudósító emeli ki a rendezvény 

beszéde(i), illetve eseményei alapján; 
c. tartalmaz egy szó szerint idézett mondatot a jelölt által elmondottakból; 
d. nem tartalmazhat interjút vagy nyilatkozatot, és nem is készülhet interjú vagy 

nyilatkozat alapján.  
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25. A kampánytudósítás elkészítése során a szerkesztőség a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és 
annak bírósági értelmezésére figyelemmel nem ismerteti a jelölt vagy a 
kampányeseményen megszólaló más személy olyan tényállítását, amelynek a valósága a 
köztudomás szerint vagy azonnal nem bizonyítható. 

26. Az egyeztetett kampányeseményekről készült tudósításokat – figyelemmel a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
15. § (3) bekezdésére is – a szerkesztőség a közzététel előtt a jelöltnek vagy a jelölő 
szervezetnek nem mutatja be. 

27. Az egyeztetett kampányeseményekről szóló tudósítások egyenként szóközökkel együtt 
980-1000 karakter hosszúságúak, és mindegyik szöveges tartalomhoz egy, a tudósított 
eseményen a szerkesztőség által készített fotó csatlakozik, amelyek azonos méretűek. 

28. A kampányidőszakban megjelenő egyes lapszámokba kerülő választási tudósítások 
közlésének sorrendjét (a Választási hírek tematikus oldalon balról jobbra és fentről lefelé 
haladva) a szerkesztőség a jelöltek vagy megbízottjaik meghívása mellett sorsolással, a 7-
8. pont megfelelő alkalmazásával dönti el.  

IV. Nem kampányeseményekről szóló tartalmak megjelenése a Zuglói Lapokban 

29. A kampányidőszakban a Zuglói Lapok a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv és 
annak bírósági – különösen a Kúria Kvk.II.37.398/2014/2., Kvk.II.38.037/2014/3., 
Kvk.II.37.907/2014/3., Kvk.I.37.394/2014/2. és Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozataiban 
megjelenő – értelmezésének alapulvételével végzi tájékoztatási tevékenységét. 

30. A Zuglói Lapok – a Választási hírek tematikus oldalon szereplő kampánytudósításokon túl – 
nem közöl tudósítást olyan eseményekről, amelyek során országos vagy helyi közjogi 
tisztséget, illetve párttisztséget betöltő személy közvetlenül vagy közvetetten jelöltet vagy 
jelölő szervezetet népszerűsít, illetve közvetlenül vagy közvetetten jelöltre vagy jelölő 
szervezetre nézve olyan nyilatkozat tesz, amely hatását tekintve annak választópolgári 
megítélését előnyösen vagy hátrányosan befolyásolhatja. 

31. A kampányidőszakban a Zuglói Lapok – az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
szokásos, hatását tekintve a jelöltek vagy jelölő szervezetek választópolgári megítélését 
nem befolyásoló közleményeit, illetve az önkormányzati tulajdonú cégek hasonló 
tartalmú, fizetett tartalmait kivéve – nem tesz közzé közleményeket.  

V. Választási gyűlések és kampányrendezvények tudósítása az online felületeken  

32. A zuglo.hu weboldal az időközi önkormányzati képviselő-választás kampányidőszakában 
(2017. március 4 – április 23. között) a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a 
jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvnek a bírósági 
esetjogban is megjelenő értelmezésének megfelelően, egyenlő feltételeket biztosít a 
választáson induló, nyilvántartásba vett jelöltek és jelölő szervezetek számára. 
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33. A kampányeseményekről a zuglo.hu weboldal Választási hírek rovatában jelenik meg 
minden – jelöltenként és hetente két-két kampányeseményről szóló –, tervezett 
kampánytudósítás. A weboldalon tudósított heti kettő kampányeseményt a szerkesztőség 
előre, elektronikusan egyezteti a jelölttel. 

34. Az adott heti kampányesemények 33. pont szerinti egyeztetését 2017. március 6 – április 
10. között minden hétfőn, valamint április 18-án, kedden 11.00 óráig zárja le a 
szerkesztőség azzal, hogy 

a. 2017. március 6 – március 20. között azokkal a jelöltekkel egyeztet, akiknek az 
ajánlására a helyi választási iroda ajánlóívet adott ki, illetve  

b. 2017. március 20 – április 18. között azokkal a jelöltekkel egyeztet, akiket 
jogerősen nyilvántartásba vettek.  

35. Az egyeztetési és tudósítási lehetőség megszűnik, amikor a jelöltnek a jelöltek 
nyilvántartásából való törlésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedik.  

36. A zuglo.hu weboldalon megjelenő kampánytudósítások készítésére és megjelenésére a 
22-27. pont megfelelően vonatkozik. 

37. A kampánytudósítások a zuglo.hu weboldal Választási hírek rovatában, az egyeztetett 
kampányesemények befejezését követően két órával, időrendben jelennek meg.  

38. Kampánytudósítások a zuglo.hu címoldalán, továbbá a honlapon kívül más online 
felületen nem jelennek meg. 

VI. Nem kampányeseményekről szóló tartalmak megjelenése az online felületeken 

39. A kampányidőszakban az online felületeken megjelenő tartalmakra a 29-31. pont 
megfelelően vonatkozik. 

VII. Jogorvoslat 

40. A Zuglói Lapoknak a választási kampányban való tevékenységével kapcsolatban a 
Fővárosi Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház utca 9-11., telefax: +36 1 327 
1855, email: fvb@budapest.hu) lehet kifogást benyújtani. A kifogásnak – a Kúria 
Kvk.III.37.484/2014/3. számú határozatára figyelemmel – az attól számított három napon 
belül kell a választási bizottsághoz beérkeznie, hogy a lapszám terjesztését megkezdték, 
amely időpontnak ellenkező bizonyítás hiányában az minősül, amelyet a kiadvány 
feltüntet a megjelenés napjaként. 

41. A zuglo.hu honlapnak a választási kampányban való tevékenységével kapcsolatban a 
Helyi Választási Bizottsághoz (1145 Budapest, Pétervárad utca 2., telefax: +36 1 872 9171, 
email: jegyzo@zuglo.hu) lehet kifogást benyújtani. A kifogást – a Kúria 
Kvk.II.38.056/2014/3. számú határozatára figyelemmel – mindaddig be lehet nyújtani, 
amíg a kifogásolt tartalom a zuglo.hu honlapon elérhető. Ha a kifogásolt tartalmat a 
zuglo.hu honlapról eltávolították, akkor a kifogásnak az eltávolítástól számított három 
napon belül kell beérkeznie a helyi választási bizottsághoz. 
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42. A kifogást személyesen, postai úton, telefaxon vagy e-mailben lehet benyújtani. A 
kifogásnak tartalmaznia kell, hogy azt mely jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 
nyújtották be, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét és lakcímét 
(székhelyét), valamint a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját [régi szóhasználattal 
a személyi számát] (ha a választópolgár külföldön él és nincs személyi azonosítója, akkor 
a magyar állampolgárságát igazoló okirat típusát és számát), illetve szervezet esetében a 
bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogásnak a jogorvoslati határidő utolsó napján 
16 óráig kell beérkeznie a választási bizottsághoz. 

Budapest, 2017. február 6. 

A Zuglói Lapok szerkesztősége és kiadója 


