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BESZÁMOLÓ 
A ZSOLCATV NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

2013 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
 
BEVEZETŐ 
 
A ZsolcaTV Nonprofit Közhasznú Kft. mint száz százalékos önkormányzati tulajdonú cég 2005‐ös 
alapítása óta az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően foglalkozik a város belső‐ és megbízás, 
felkérés alapján a külső kommunikációjával. A használt média felületek a ZsolcaTV heti adásai, a 
képújság, a Zsolcai Hírmondó, a ZsolcaTV Facebook oldal, mint hírportál. 
 
 
A KFT gazdasági helyzete: 
 
A ZsolcaTV Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági helyzetére jelentősen rányomta a bélyegét a 
fenntartó finanszírozási nehézsége. Az elfogadott költségvetés időarányos kifizetésének több 
alkalommal is több hónapos elmaradása bizonytalanná tette a gazdálkodást a 2012-es esztendőben. 
A közel 30 százalékkal csökkentett költségvetésünk miatt számos szerződést felbontottunk. Jelenleg 
egy fő főállású dolgozóval és két állandó megbízással rendelkező vállalkozóval, illetve igény szerint 
eseti megbízások alapján dolgozó vállalkozókkal látjuk el szakmai feladatainkat.  
A ZsolcaTV a 2013-es esztendőre elfogadott 7.000.000 forintos költségvetéséből gazdálkodott, amit 
időarányosan kapott meg, így nem alakult ki a múlt évihez hasonló gazdálkodási probléma, a 
támogatást időarányosan használtunk fel.  
A gazdasági recesszió hatása úgy a KKV‐k (kis és középvállalkozások), mint a magán hirdetők 
érdeklődésében érezhető csökkenést indukált. A ZsolcaTV Nonprofit Közhasznú Kft. média felületein 
jelenleg négy állandó (éves hirdetéssel rendelkező) ügyféllel tart kapcsolatot. Hirdetési tarifáinkat 
már négy éve nem emeltük, de így is kevés a képújságban az egy hétnél hosszabb időre hirdetést 
feladók száma. Ebben észrevehető mértékű javulásra nem is számítunk. A Kft‐nek idén is három nagy, 
országos média ügynökséggel van kapcsolata. 
A 2013-as esztendőben kevesebb megbízást kaptunk, illetve tudtunk vállalni országos médiumok 
felé. Idén címzett pályázati forrásból 700 ezer forintos technikai fejlesztést tudtunk végezni, ami a 
gyors technikai elöregedés és a 24 órás használat folytán gyorsan kopó technikai háttérben most 
ismét garantálja 1-2 évre a biztonságos működést. Továbbá lehetőséget ad az állagmegóvás alatt 
nálunk lévő, komoly eszmei értéket képviselő VHS archívum digitalizálására. Ez lényegében az 1992-
től 2005-ig  a ZsolcaTV archívumát jelenti. Elkészültünk a Zsolcai Hírmondó 1990-2005 évfolyamainak 
digitalizálásával és a hozzá tartozó, az országos könyvtári rendszerbe illeszkedő adatbázissal is. 2014 
első negyedévében a 2006-2013 évekkel egészítjük ki a munkát, illetve elkészítjük az Örökség című 
helyi időszaki kiadvány adatbázisát is. Így minden zsolcai időszaki kiadvány naprakészen hozzáférhető 
lesz az országos adatbázisban. 
Az elmúlt év végén a ZsolcaTV gazdasági működését az adóshatóság, szakmai tevékenységét pedig a 
Médiahatóság több alkalommal is ellenőrizte. Azt minden esetben rendben találta.  
A ZsolcaTV szerepet vállal az Európai Uniós támogatású projektek nyilvánosságának biztosításában, 
legyen az önkormányzati vagy civil szervezetek által megvalósított. Az év eleji gazdálkodásban okoz 
mindig problémát az, hogy a költségvetésről február végén születik döntés, de a TV működési 
sajátossága, hogy a műsorszolgáltatói díjakat (januárban), illetve az év elején megjelenő újságok 
nyomdai és terjesztési költségeit már a költségvetés elfogadása előtt ki kell fizetnünk.  
 
 
 



A SZAKMAI MUNKA 
 
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 adásait, riportjait a zsolcatv.hu weboldalon is közzétesszük. A Facebook oldalunkon 2013-
ban 9254 fotót tettünk közzé zsolcai eseményekről. Oldalunk kedvelőinek száma meghaladja a 900-
at. 
A ZsolcaTV szakmai működését a megváltozott médiatörvény szerint a Médiahatóság több 
alkalommal is ellenőrizte és azt rendben találta. 
A választási évben az új média törvény, a választási törvény és a reklámtörvény különös és jogilag elé 
kusza konstellációjában kell dolgoznunk.  
 
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 meg 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 pénzügyi megszorítások miatt a 24. évfolyamában járó folyóirat havonta jelent meg, 8 oldalon, a 
Magyar Posta terjesztésében. A költségvetés szűkössége sajnos nem teszi lehetővé az oldalszám 
növelését. De néhány alkalommal színes, műnyomó papírra készíttettük a borítót, illetve 12-14 
oldalon jelentettük meg az újságot. 
A civil szervezetek eseményeit, programjait abban az esetben jelentetjük meg ingyenesen, ha maga a 
rendezvény nem belépődíjas. Vagyis az ingyenes rendezvények ingyenesen kerülnek be a Zsolcai 
Hírmondóba (és a képújságba) is. 
 
A zsolcatv.hu weboldal: 
A zsolcatv.hu weboldal 2005 óta a cég bejegyzett domain neve. A weboldal híreket nem közöl, a cég 
információk mellett a videó tárunknak ad helyet. Úgy véljük, hogy a hírportál szerepét a megújult 
felsozsolca.hu weboldal jól betölti, illetve a közösségi média felé nyitva a Facebook oldalunkon 
tesszük közzé az aktuális híreket, képgalériákat, információkat.  Napi látogatottságunk itt eléri a 3000 
ezer nézőt, de kiugró esetekben (pl. március 15-i hóhelyzet, meghaladta a 47 ezret). Az új weboldal 
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 2012 decembere óta tesztüzemben a kimenő 
adásunk streamje is elérhető, így a képújság is jó képi és hangminőségben nézhető az interneten. 
 
 
 
 



 
A JÖVŐ: 
Ismerve a fenntartó önkormányzat gazdasági helyzetét a 2014-es esztendőben sem számítunk a 
költségvetésünk növelésére, számítunk viszont annak infláció-követő megtartására. 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 2014-ben megvalósul a UPC mellett a 
DigiTV kábelbekötése is a zsolcai lakásokba. Egyelőre nem tudjuk, hogy a ZsolcaTV-nek az új 
szolgáltató kínálatában való megjelenése milyen anyagi vonzattal járhat (a MiskolcTV-nek pár éve 
meg kellett vásárolni a szolgáltató felé jelet küldő egységet, akkori áron 800 ezer forint). 
 
 
 
 
Felsőzsolca, 2014. február 1. 
 
 

Németh Csaba 
ügyvezető‐igazgató 

ZsolcaTV Nonprofit Közhasznú Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Zsolca TV Kft. 2013. évi tevékenységéről 

 

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

Kft. tevékenységéről készült beszámolót.  

 

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

Határidő: azonnal 

 


