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TERMÉKMEGJELENÍTÉS
I.1. Az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. (továbbiakban: Médiaszolgáltató) KIZÁRÓLAG az irányadó jogszabályi feltételek mellett tesz közzé termékmegjelenítést.
Amennyiben a megjelentetni kívánt tartalom az irányadó jogszabályoknak megfelel, igény esetén
partnereink a sales@echotv.hu elektronikus levélcímünkön vehetik fel illetékes munkatársainkkal a
kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel a Médiaszolgáltató részéről szerződéskötési kötelezettséget nem
teremt.
A termékmegjelenítéssel kapcsolatos jogi szabályozások tekintetében az ECHO HUNGÁRIA TV
Zrt kötve van az irányadó jogszabályi rendelkezésekhez, így kiemelten a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseihez.
I.2. A TERMÉKMEGJELENÍTÉSRE vonatkozóan Tisztelt Partnereink részére az ECHO HUNGÁRIA TV
Zrt. az alábbi tájékoztatást adja:
A műsorszámokban szereplő termékmegjelenítés megengedett
I.2.1. A filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotás, a médiaszolgáltatásban való közzététel céljából készült filmalkotás és filmsorozat, a sportműsorszám és a szórakoztató műsorszám
esetén
I.2.2. Az I.2.1. pontban foglaltaktól eltérő műsorszámokban akkor, ha a Médiaszolgáltatót vagy
a műsorszám készítőjét az érintett áru gyártója vagy forgalmazója, illetve szolgáltatás nyújtója
vagy közvetítője – sem közvetve, sem közvetlenül – nem részesíti anyagi juttatásban, azon túl,
hogy az árut vagy szolgáltatást a termékmegjelenítés céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátja.
I.2.3. Nem tehető közzé termékmegjelenítés
•
•
•
•

a hírműsorszámban és a politikai tájékoztató,
a kifejezetten tizennégy év alatti kiskorúaknak szóló műsorszámokban, kivéve az I.2.2. pontban rögzített eseteket
nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító,
a vallási, illetve egyházi tartalmú

műsorszámban.
I.2.4. A műsorszámok nem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:
•
•
•
•

dohánytermék, cigaretta vagy más, olyan vállalkozástól származó termék, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése,
bármely jogszabály alapján nem reklámozható termék,
olyan gyógyszerkészítmény, illetve gyógyászati termék, eljárás, amely kizárólag orvosi rendelvényre vehető igénybe,
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül nyújtott szerencsejáték-szolgáltatás.

I.2.5. A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
•
•
•

tartalmuk – és lineáris médiaszolgáltatás esetén annak műsorrendje – nem befolyásolható
oly módon, hogy az hatással legyen a Médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére,
nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltas igénybevételére,
nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a
megjelenített terméknek.

I.2.6. A nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a termékmegjelenítés tényéről. A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám elején és végén, valamint a műsorszámot megszakító reklámokat követően a műsorszám folytatásakor a termékmegjelenítésre – optikai vagy akusztikus módon – fel
kell hívni a figyelmet (ezen kötelezettség nem terjed ki azon műsorszámokra, amelyeket nem maga
a Médiaszolgáltató vagy tulajdonosának befolyásoló részesedése mellett működő más Médiaszolgáltató vagy műsorkészítő vállalkozás készített vagy rendelt meg.)
I.2.7. A termékmegjelenítés és az arra való felhívás törvényben foglalt feltételeknek való megfelelősége tekintetében a Médiatanács – szükség esetén nyilvános meghallgatást követően –
ajánlást tehet közzé, amely ajánlást a Médiaszolgáltató tudomásul vesz.
II. Amennyiben jelen tájékoztatás egyes rendelkezései és kógens jogszabályi rendelkezés között
esetlegesen eltérés mutatkozik, a kógens jogszabályi rendelkezés az irányadó.

