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1. Az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. (továbbiakban: Médiaszolgáltató) megrendelés esetén vállalja  
szponzorációs támogatói tábla gyártását és megjelentetését megrendelői részére.

 
A támogatás fogalma: olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt valamely médi-
aszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védje-
gyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. 

2. Az 1. pontban írt szolgáltatásokra irányuló igény esetén megrendelőink a sales@echotv.hu 
elektronikus levélcímünkön vehetik fel illetékes munkatársainkkal a kapcsolatot. A kapcsolat-
felvétel a Médiaszolgáltató részéről szerződéskötési kötelezettséget nem teremt.

3. A Médiaszolgáltató jogosult megtagadni olyan támogatói tábla elkészítését, és megjelenteté-
sét, amelynek tartalma nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, vagy a megrendelő nem rendelke-
zik per- teher és igénymentesen a támogatói táblában megjelenített áru vagy szolgáltatás vo-
natkozásában a szükséges jogosultságokkal, és hozzájárulásokkal, továbbá, amennyiben annak 
tartalma a Médiaszolgáltató üzleti érdekeivel nyilvánvalóan ellentétes, vagy a támogatói tábla 
tartalmának jogszerűségével összefüggésben egyébként bármilyen okból nyomatékos kétség 
merül fel. 

4. A Megrendelő köteles szavatolni és helytállni azért, hogy az általa biztosított kép– és hanganya-
gok, logók, támogatói táblán történő megjelenítésére a megfelelő jogosultságokkal per– teher 
és igénymentesen rendelkezik.

5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a támogatói tábla megjelentetésére kizárólag a hatályos 
jogszabályi feltételek mellett kerülhet sor, különös figyelemmel a sajtószabadságról és a médi-
atartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatások-
ról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire. 

6. A támogatói tábla megrendelője tudomásul veszi, hogy a támogatót a közzététellel egyidejű-
leg, illetve azt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell nevezni.

7. Audiovizuális médiaszolgáltatás vagy annak műsorszáma más audiovizuális médiaszolgáltatást 
végző, illetve audiovizuális műsorszámok vagy filmalkotások készítésével foglalkozó vállalkozás 
által nem támogatható. 

8. A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat 
fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy 
szolgáltatásának igénybevételére, illetve az attól való tartózkodásra.

9. A támogató a médiatartalom-szolgáltató felelősségét, illetve szerkesztői szabadságát érintő 
módon a médiatartalmat vagy annak közzétételét nem befolyásolhatja.

10. A támogatott médiaszolgáltatás vagy műsorszám esetén a támogató megnevezése történhet  
a támogató vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a támogató-
ra vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy 

mailto:sales%40echotv.hu?subject=


szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve fel-
tüntetésével. A közzététel a támogatott műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon  
a műsorszámmal egyidejűleg, a műsorszámot megelőzően és a végét követően történhet.

11. Nem támogathat médiaszolgáltatást, illetve műsorszámot
• párt, politikai mozgalom,
• dohányterméket gyártó vállalkozás,
• a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szerencsejáték-szervezői tevékeny-

séget végző vállalkozás.
• Előbbieken túlmenően azon vállalkozás, amely – főtevékenysége szerint – jogszabály alap-

ján nem reklámozható terméket állít elő, illetőleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgálta-
tást nyújt, e terméke, illetve szolgáltatása megjelenítésével, népszerűsítésével médiaszol-
gáltatást vagy műsorszámot nem támogathat.

12. Nem vonatkozik tilalom a gyógyszer, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállal-
kozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra, valamint az orvosi rendelvény nélkül 
is igénybe vehető gyógyszerek vagy gyógyászati termékek, eljárások népszerűsítéséhez kö-
tött támogatásra. A gyógyszerek, gyógyászati termékek gyártásával, forgalmazásával, illetve 
a gyógyászati eljárások szolgáltatásával foglalkozó vállalkozás által támogatott műsorszámok 
nem népszerűsíthetnek kizárólag orvosi rendelvényre hozzáférhető gyógyszereket vagy gyó-
gyászati termékeket, eljárásokat.

13. A támogató megnevezésében vagy feltüntetett nevében párt vagy politikai mozgalom neve, 
jelszava, emblémája nem szerepelhet.

14. Nem minősül audiovizuális médiaszolgáltatás vagy műsorszám támogatásának vagy burkolt 
kereskedelmi közleménynek, ha egy nyilvános esemény vagy az azon résztvevők támogatójá-
nak, vagy a támogató árujának, szolgáltatásának megnevezése, logója az esemény közvetítése 
során – beleértve az esemény előtt, után vagy annak szünetében az eseményhez kapcsolódóan 
készített beszélgetéseket is – a képernyőn a közvetítésből adódóan megjelenik, feltéve, hogy a 
Médiaszolgáltatót ehhez anyagi érdekeltség nem fűzi, és a megjelenés módja a közvetítésben 
nem ad a támogatónak indokolatlan hangsúlyt.

15. Nem támogatható hírműsorszám és politikai tájékoztató, továbbá a nemzeti ünnepek  
hivatalos eseményeiről tudósító műsorszám.

16. Amennyiben jelen tájékoztatás egyes rendelkezései és kógens jogszabályi rendelkezés között 
esetlegesen eltérés mutatkozik, a kógens jogszabályi rendelkezés az irányadó.


