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Mint leköszönő igazgatónak azt hiszem tisztem és kötelességem is, hogy e beszámolóban 

nem csupán az elmúlt esztendő, hanem a nevemhez köthető elmúlt tíz esztendő munkájáról, 

eseményeiről, eredményeiről is számvetést, összegzést készítsek. Természetesen a teljesség 

igénye nélkül, de a főbb mérföldkövek kiemelésével. 

2005 február – létrejön a ZsolcaTV Nonprofit Közhasznú KHT, a ZsolcaTV bejegyzésre kerül az 

ORTT-nél (Országos Rádió és Televízió Testület), elindul a zsolcatv.hu weboldal, hírportál. 

2005 tavasza – automatizálásra kerül az adásindítás. 

2005 május – megjelenik a műsorvezető a képernyőn, felkonferált, vágott anyagok a heti 

műsorban. 

2006 november – a kéthetente megjelenő Zsolcai Hírmondó kiadása átkerül a ZsolcaTV-hez. 

2007 március – színes lett a kéthetente megjelenő Zsolcai Hírmondó borítója. 

2008 – a ZsolcaTV-t tagja közé fogadta a Helyi Televíziók Országos Egyesülete. 

2008 tavasza – a törvényi változásokat követve KFT-vé alakul a ZsolcaTV Nonprofit 

Közhasznú Kht. 

2008 ősze – a Hivatal épületéből a 21. szám alá költözik a szerkesztőség, megkezdődik a 

stúdió kialakítása, kiépítésre kerül az optikai hálózat. 

2008 – összegyűjtésre és katalogizálásra kerül a Zsolcai Hírmondó és a ZsolcaTV 2005 előtti 

archívuma 

2009 március – elindul a ZsolcaTV internetes adása, amely ma már a Smart-TV-ken is jó 

minőségben nézhető. 

2009 nyara – elindul a ZsolcaTV Filmklubja a vajdasági testvértelepülésünkről kapott 

filmekkel. 

2010 június – az árvíz idején a Reuters és az AP hírügynökséget is mi látjuk el először 

képanyaggal. 

2010 július – a testületi ülések több kamerás közvetítésének kezdete. 

2011 – havi megjelenésre vált a Zsolcai Hírmondó. 

2011 február – elindult a ZsolcaTV Facebook oldala, amely mára a legfontosabb városi 

hírforrássá nőtte ki magát, több mint 1300 lájkolóval és napi 5-6000 látogatással. 

2011 március – A  B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Németh Csaba Sajtó 

Nívódíjat kap (pályafutása során a negyediket). 



2011 július – elindítjuk a ZsolcaTV Youtube csatornáját, amelyen máig, több mint 223 ezer 

megtekintést regisztráltunk. 

2012 – rendszeressé válnak a bedolgozásaink az MTV és az RTL Klub számára. 

2012 február – saját kivitelezésben elkészül a ZsolcaTV greenbox virtuális stúdiója. 

2012 február – egyike voltunk annak a tíz médiának, akik meghívást kaptak Magyarországról 

az ENSZ bécsi székházába egy konferenciára. 

2012 nyara – új kamerát vásároltunk, megújult a képújság, valamint az adáslebonyolító 

rendszerünk. 

2013 – 2014 – digitalizálásra került és az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményébe is 

bekerült a  Zsolcai Hírmondó 1990-2010 közötti archívuma, így az ország bármely 

könyvtárából kereshető, elérhető digitális formában. 

2013 március – betörtek a ZsolcaTV stúdiójába, minden eltulajdonított eszköz meglett, de az 

anyagi kár jelentős. 

2013 október – megjelenik „A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és 

jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel” című tanulmánykötet, amelynek több 

fejezetéhez a ZsolcaTV megállapításait idézik. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

felkérése vettünk részt a médiajogban hiánypótlónak számító könyv készítésében. (Czéklás 

Réka kolléganőnk azóta a témából írja szakdolgozatát Dr. Majtényi László alkotmánybírónál, 

volt adatvédelmi ombudsmannál a Miskolci Egyetemen). 

2014 – digitalizálásra került a ZsolcaTV 1993-2005 közötti VHS archívuma, ebből válogatva 

elkészült a a ZsolcaTV Anno című műsor első évfolyamának 28 adása. 

2014 október – Magyarkanizsán a két város polgármesterei aláírják a települések média 

együttműködéséről szóló nyilatkozatot. 

2015 március – Nagy Henrietta a Debreceni Egyetem BTK hallgatója szakdolgozatot ír a 

ZsolcaTV-ről, külső konzulense Németh Csaba. 

 

GAZDÁLKODÁS, PÉNZÜGYI HELYZET 2014 

A ZsolcaTV Nonprofit Közhasznú Kft. a 2014-es esztendőben is az elmúlt évekéhez hasonló 

költségvetéssel, 7,1 millió forint önkormányzati támogatással működött. Ez mint az elmúlt 

években is biztosította a cég működését, szakmai feladatainak ellátását és kisebb javítások, 

karbantartások elvégzését. Nagyobb arányú műszaki fejlesztést azonban nem tett lehetővé.  

 



A 2014-es árbevétel a három millió forintot tett ki, ám ebből 1,5 millió forint címzett 

pályázati pénzként érkezett. 585 ezer forint pedig még nem került kifizetésre. A Kft. pénzügyi 

helyzete stabil, köztartozása nincs, likviditása biztosított. A reklámpiaci szegmens továbbra is 

minimális, a két fő hirdetőnk a Takarékszövetkezet és a Liptákroló.  

A média törvényből adódóan 2014-ben két ÁSZ (Állami Számvevőszék) vizsgálatunk is volt, az 

NMNH (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) pedig egy ízben ellenőrizte részletesen a 

munkánkat. Hiányosságot, problémát egyik sem talált.  

A törvényi előírások szerint 2014-ben újra kértük a Kft. közhasznúsági besorolásának 

megtartását, amit a cégbíróság a benyújtott iratok alapján jóváhagyott.  

2014 novemberében megújítottuk a műsorszórási szerződésünket a UPC Magyarország Kft-

vel. Az Artisjus rendszerénél pedig kérelmeztük a jogdíjak minimalizálását, hiszen az elmúlt 

három év statisztikái szerint a zenei palettánk 50 vagy azt meghaladó százalékban 

tartalmazott magyar zenéket.  

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 2014 

A ZsolcaTV heti műsorai: 

Heti műsorainkban továbbra is fő szempontként a városban zajló közéleti, kulturális és sport 
események feldolgozását, bemutatását tartjuk. 
A ZsolcaTV 2012 augusztusa óta új képújság szoftvert és adás lebonyolító rendszert használ, 
ami egyben új arculati elemek (animációs képújság rovatfőcímek, webkamerák képei, 
folyamatosan frissülő hírcsík, stb.) megjelenését is magával hozta.  
A ZsolcaTV stábja 2014-ben 210 forgatáson vett részt, készített tudósítást.  
A Facebook oldalunkon 2014-ban 12 ezer fotót tettünk közzé zsolcai eseményekről. Oldalunk 
kedvelőinek száma meghaladja az 1300-at. 
A ZsolcaTV működését a megváltozott médiatörvény szerint a Médiahatóság 2014-ben egy 
alkalommal ellenőrizte és azt rendben találta. 
 
A ZsolcaTV képújságja: 

Képújság oldalainkon a kereskedelmi hirdetések mellett mindig is teret biztosítottunk a 
közérdekű információknak. A jól áttekinthető, Rovatokba foglalt képújság oldalak (ZsolcaTV 
adás információi, Városháza hírei, Közérdekű közlemények, Iskolai-óvodai hírei, Időjárási 
információk, Hírek-programajánló, Kereskedelmi hirdetések). 
A civil szervezetek közül mind többen élnek is a hirdetés lehetőségével és heti 
rendszerességgel frissül a Városháza hírei és a Közérdekű információk rovat is. A Közérdekű 
közlemények rovatba a más hivataloktól, hatóságoktól (pl.: NAV, rendőrség) és a helyi 
körzeti orvosoktól érkező hirdetések kapnak helyet. Ezek megjelentetése ingyenes. A civil 
szervezetek eseményeit, programjait abban az esetben jelentetjük még ingyenesen, ha maga 
a rendezvény nem belépődíjas. Vagyis az ingyenes rendezvények ingyenesen kerülnek be a 
képújságba (és a Zsolcai Hírmondóba) is. 
 
 
 
 



A Zsolcai Hírmondó: 

A 25. évfolyamában járó folyóirat 2011 óta havonta jelenik meg minimum nyolc vagy azt 
meghaladó oldalszámon. A 2014-es esztendőben összesen 102 oldallal jelentünk meg. Ha a 
költségvetés engedi színes, műnyomó papírra készíttettük a borítót ami jobb képminőséget 
eredményez. A havi megjelenés miatt az események és a megjelentetni kívánt anyagokra 
való várakozás miatt a Zsolcai Hírmondó periodicitása rendszertelenné vált. Emiatt kaptunk – 
jogos – kritikákat. A postai terjesztésből adódó problémákat megreklamáltuk. A panaszok 
elkerülésére intézményekben is hozzáférhetővé tettük az újságot, ezt a jövőben akár a COOP 
boltokra is kiterjeszthetjük.  
 
A zsolcatv.hu weboldal: 

A zsolcatv.hu weboldal 2005 óta a cég bejegyzett domain neve. A weboldal 2011 óta (a 
médiatörvény változása miatt) híreket nem közöl, a cég információk mellett a videó 
tárunknak ad helyet. Úgy véljük, hogy a hírportál szerepét a közösségi média felé nyitva a 
Facebook oldalunk jól betölti, illetve a város hivatalos weboldala a felsozsolca.hu is számos 
hírt közöl. Napi látogatottságunk a Facebook-on eléri a 5-6 ezer nézőt. A weboldalunk 
arculatát, programozását házon belül megoldottuk. A zsolcatv.hu weboldalon a cégbemutató 
jelenleg angol, német, orosz és olasz, japán, bolgár nyelveken is olvasható. Ezeket a 
fordításokat is „házon belül”, ingyenesen oldottuk meg. A weboldalon a kimenő adásunk 
streamje is elérhető, így a képújság is jó képi és hangminőségben nézhető az interneten vagy 
akár okostévén is. 
 
Társadalmi tevékenység: 
A ZsolcaTV dolgozói a 2014-es esztendőben is több esetben vállaltak szerepet a város 
társadalmi életében önkormányzati vagy civil szervezetek rendezvényein. Segítettünk 
műsorvezetésben, hangosításban, rendezvény szervezésben, de adtunk Mikulás műsort is. 
 
A jövő: 
Ismerve a költségvetés tervezetet a 2015-ös esztendőben is a korábbi 7 millió forintos 
támogatási összegre számítunk. Továbbra is kérjük, hogy vonják be a ZsolcaTV-t az Európai 
Uniós pályázatokba, illetve mi is keressük a pályázati forrásokat, elsősorban azokat, amelyek 
nem igényelnek önrészt. Sajnos ezekkel a költségvetés tervezésekor még nem tudunk 
számolni, mert az elmúlt évek tapasztalata, hogy maguk a pályázati kiírások is – a korábbi 
évek tapasztalata alapján – az első negyedév végén jelennek meg, elbírásuk és az első 
pénzkifizetések pedig a 3-4. negyedévre esnek. Idén a törvényi változások miatt megtorpant, 
de várhatóan 2015-ben megvalósul a UPC mellett a DigiTV kábelbekötése is a zsolcai 
lakásokba.  
 

Felsőzsolca, 2015. január 21.  

 

 
                                                         Németh Csaba  

                                                            ügyvezető igazgató 
 

 



 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Beszámoló a Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Zsolca TV 

Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót. 

 

Felelős: Németh Csaba, a Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 


