A SzilasTV tájékoztatója
Országgyűlési képviselők választása – 2022
Tájékoztatjuk Pest megye 6. számú választókerületének képviselőjelöltjeit, hogy a SzilasTV a
választási eljárásról szóló törvény vonatkozó paragrafusa alapján jelen választási kampányidőszakban
politikai hirdetést nem tehet közzé, mivel az Állami Számvevőszék számára nem továbbította a
kitűzött határidőig a politikai hirdetésekre vonatkozó árjegyzékét.
Ugyanakkor televíziónk – mint lineáris közösségi médiaszolgáltató – műsorában lehetővé teszi Pest
megye 6. számú választókerületének képviselőjelöltjei számára az egyenlő feltételek melletti
(térítésmentes) bemutatkozást, stúdióbeszélgetés keretében.
A bemutatkozás feltételei:







A felhívásról a jelöltek a SzilasTV műsorából, illetve a tv honlapjáról értesülhetnek
Csak jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek vehetnek részt a műsorban
A jelöltek ugyanazon kérdéseket kapják
A beszélgetésekre egyenlő időkeret áll rendelkezésre
A beszélgetés alatt a jelölőszervezet látványelemei és szlogenjei kerülendők!
A műsorszámok felvételéért és közreadásáért a SzilasTV nem kérhet, és nem fogadhat el
ellenszolgáltatást.

A tervezett témakörök:
 Kérem, mutatkozzon be nézőinknek (iskolai végzettség, munkahely, család, hobbi stb.)
 Milyen szerepet töltött be eddig a közéletben? (Tevékenységek pártban, civil szervezetben
stb.)
 Milyen eredményeket ért már el közösségi munkája során?
 Milyennek látja Pest megye 6‐os számú választókerületét, milyen gondokat, problémákat tart
fontosnak?
 Megválasztása esetén hogyan lát a képviselői munkához, hogyan kívánja képviselni a
lakosságot, milyen fejlesztésekért kíván küzdeni?
A műsorban való bemutatkozás időtartama: legfeljebb 15 perc.
A felvételekre a következő időintervallumban kerülhet sor:
2022. március 7. és március 10. között, munkanapokon, a felvételek pontos időpontja a szerkesztővel
történt egyeztetést követően alakul ki.
Sugárzás:
A képviselőjelöltekkel készült felvételek a SzilasTV 2022. március 14‐én, illetve március 21‐én adásba
kerülő választási műsorblokkjában tekinthetők majd meg, a jelöltek családneve alapján, betűrendben
kerülnek közlésre. A TV a műsorblokkot az adott héten még ötször, azonos idősávban megismétli.
A jelentkezés módja:
Kérjük, aki Pest megye 6. számú választókerületének képviselőjelöltjei közül élni kíván a
stúdióbeszélgetés lehetőségével, szándékáról értesítse szerkesztőségünket a szilastv@gmail.com
címen vagy a 06 30 436 4829 telefonszámon!
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