
 

 

Az M-RTL Zrt. ajánlása politikai reklámokkal kapcsolatban 

Az alábbi hasznos információkat ajánljuk megrendelőink figyelmébe az RTL Klubon közzétenni kívánt 

országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjaival kapcsolatban. 

Minden országos listát állító jelölő szervezet az NVB által az azt érintően közölt percszámban tehet 

megrendelést politikai reklám közzétételére. A közölt percszámok felhasználásáról és megrendeléséről az adott 

szervezet gondoskodik a vonatkozó jogszabályoknak - különösen a választási törvénynek - megfelelően, és 

lentiek alapján. 

Munkánk megkönnyítése és a sikeres együttműködés érdekében kérjük, hogy az adott adásnapra és annak 

törvényben meghatározott 3 idősávjára vonatkozó megrendelésüket minél korábban, de legkésőbb az adásnapot 

megelőző 2. munkanapon küldjék el hozzánk a lenti e-mail címre, a sugárzandó reklámfilmmel együtt.  

A megrendelésben mindenképpen kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 

- Megrendelő párt vagy nemzetiség; 

- Sugárzás napjai és idősávjai; 

- Reklámfilm hossza; 

- Amennyiben több reklámfilm áll rendelkezésre, akkor egyértelműen kerüljön feltüntetésre, hogy 

melyik napon és idősávban, melyik reklámfilm kerüljön sugárzásra. 

A fenti információk hiányában a megrendelés teljesítése gyakorlati akadályokba ütközik. 

Az első megrendeléssel egyidejűleg, vagy azt megelőzően, adminisztratív okokból, kérjük, hogy az alábbi 
adatokat tartalmazó dokumentumot szabályszerűen aláírva juttassák el részünkre. 
 
Megrendelő párt vagy 

nemzetiség neve 
 

Megrendelő székhelye  

Kapcsolattartó(k) neve  

Telefon, telefax 
 

E-mail  

NVB általi nyilvántartási szám  

Aláírásra jogosult  

 

A megrendeléseket kizárólag elektronikus úton az info@r-time.hu e-mail címre eljuttatva áll módunkban 

elfogadni. Megrendeléseket kizárólag a törvényben meghatározott idősávokra fogadunk be, amelyek a 

következőek: 

- 06:00 – 07:59; 

- 12:00 – 13:59; 

- 18:00 – 19:59. 

A politikai reklámok a fenti idősávokban megszakítás nélkül (blokkosítva) kerülnek sugárzásra, idősávonként 

egy politikai reklám blokkban. A választási törvénynek megfelelően minden országos listát állító jelölő 

szervezet a politikai reklám közzétételét minden idősávban (blokkonként) naponta csak egyszer, legfeljebb 

egyperces időtartamban kérheti. 



 

Megrendelőink a sugárzandó reklámfilmet technikai okokból kizárólag digitális úton tudják hozzánk eljuttatni 

az alábbi szolgáltatók valamelyikének használatával: 

- Digital Transfer Kft. AdStream szolgáltatása, 

kontakt: tvhu@adstream.com és +36 1 881 6412; 

- IMD Hungary Kft. IMD Cloud szolgáltatása, 

kontakt: hungaryops@groupimd.com és +36 1 700 8308. 

Más formában vagy más úton technikai okokból nem tudunk reklámfilmet befogadni 

Szintén technikai okok miatt kérjük, hogy a reklámfilmek minimális hossza 5 másodperc és maximális hossza 

pedig 60 másodperc legyen, egyéb esetekben a reklámfilmek adásba szerkesztése és sugárzása technikailag nem 

lesz megoldható. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a reklámfilmeket a megrendelőnek el kell látnia magyar feliratozással a 

törvényi előírásoknak megfelelően. 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 


