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Szentendrei Médiaközpont Kft. – TV Szentendre 
 
 
 

A 2011-es költségeket alátámasztó szöveges indoklás a kiadások 
alakulásáról, a támogatási időszakra vonatkozó adatok. 

  
 
 
A televíziózás a legdrágább műfaj a média világában. Hatalmas, összehangolt csapatmunka 
előzi meg azt a pillanatot, amikor feltűnik a képernyőn egy-egy műsor főcíme és a 
műsorvezető köszönti a nézőt. Ezt az elmúlt, 2011-es esztendőben 52 alkalommal élhettük 
meg péntekenként 18 órakor, a TV Szentendre műsorainak készítése során.  
Televíziónk az elmúlt esztendőben 2130 percben számolt be Hétközben című 
hírmagazinjában a város életéről, eseményeiről, történéseiről, az itt élők örömeiről, bánatáról.  
Heti 4 órás műsorfolyamunkban az idei esztendőtől bőségesen számoltunk be a  város nagy 
rendezvényeiről, összesen 224 órányi műsort készítettünk, és persze ismételtük hétről-hétre. 
A szentendrei városi televízió - a Szentendrei Médiaközpont Kft. közreműködésével - 2009. 
május elsejétől TV Szentendre-ként sugározza műsorait. Célunk, hogy megvalósítsuk a helyi 
közszolgálatiság olyan példáját, amely segítségével a vételkörzet életét, problémáit, örömeit 
közel tudjuk hozni a nézőhöz. 
Az új médiatörvénynek megfelelően döntenünk kellett, kereskedelmi jellegű televíziót 
működtetünk és kereskedelmi jellegű műsorokat készítünk, vagy vállaljuk a közösségi 
műsorkészítéssel járó munkát és feladatokat. Mi ez utóbbi mellett döntöttünk. 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 
a Szentendrei Médiaközpont Kft. médiaszolgáltató 

TV Szentendre 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását 

1571/2011. (XI. 9.) számú határozatával 
közösségi médiaszolgáltatásként ismerte el.  

 
A TV Szentendre adása a kábelszolgáltató UPC   C8-as csatornáján,  a 196.25-ös frekvencián, 
az információs csomagban található. Szentendrén 3800 lakásban, valamint Leányfalun és 
Pilisszentlászlón is látható, így összesen mintegy 20 ezer nézőhöz jutnak el műsoraink.  
Műsorpolitikánk, hogy televíziónk hitelesen, pontosan és a közszolgálatiságnak 
legteljesebben megfelelve szolgálja ki a nézőket. A hangsúly a szolgálaton van, amely 
elhivatottságunkat nem csak a közösségi médiaszolgáltatói elismerés jeleníti meg, hanem az 
általunk kialakított műsorstruktúra is. 
A riportok, tudósítások elkészítésekor különös figyelmet fordítunk arra, hogy 
megszólalhasson, megszólaljon az érintett, a település polgára is egy-egy kérdés, helyi ügy 
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kapcsán. Fontos, hogy ne csak politikusok, a település vezetői, önkormányzati tagok 
jelenjenek meg a képernyőn, hanem az érintett helyi lakosság is. 
 
 
Naponta friss híradó a TV Szentendre műsorán 
A Szentendrei Önkormányzat 2011-ben nyújtott jelentős támogatásának köszönhetően   
SzentendreMA címmel, naponta friss híradóval jelentkezik február elsejétől a TV Szentendre 
a UPC kábelhálózatán. Hétfőtől péntekig minden este 19 órától látható az aznapi történéseket 
bemutató 12 perces hírműsor, de ha valaki esetleg lemaradna az első kiadásról, ezt követően 
félóránként este 11 óráig bármikor megnézheti a TV Szentendre napi hírösszefoglalóját. 
Másnap délelőtt 8-12 óráig ismét nyolc alkalommal látható az előző napi híradó. A 
hírműsorok között a hét minden napján más és más témájú magazinnal jelentkezik a TV 
Szentendre. Szombaton és vasárnap a hét közben vetített műsorok lesznek újra láthatók, 
illetve a hosszabb felvételek – sportközvetítések, színházi felvételek, rendezvények, 
események vágatlan rögzítései - is a hét végi műsorrendbe fognak illeszkedni  
Ha valaki mégsem tudta megnézni valamelyik híradót, akkor azt a televízió honlapján, -
www.tvszentendre.hu - is megteheti, és akár a korábbi adásokat is letöltheti. 
 
 A Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság műsorfigyelő szolgálata idén is több 
alkalommal kért be korábbi műsorokat, hogy ellenőrizze az adások tartalmát, s egyetlen 
esetben sem állapított meg törvénysértést.  
 
Műszaki fejlesztések   
A műszaki fejlesztéseknek köszönhetően teljesen digitális formában készülnek műsoraink, 
most már csak a kábelszolgáltatón, valamint a helyi digitális földi televíziós sugárzás 
beindulásától függ, hogy a nézők számára még élvezhetőbbek legyenek adásaink. 
Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a Kovács László utcai stúdióból akár élő adásokat 
is tudjunk sugározni. Új díszletet készítettünk Szentendre városképek felhasználásával, így 
nem csak esztétikusabb lett stúdióképünk, de a városhoz kötődést is jobban hangsúlyozzuk. A 
díszleten megjelenik a „Szentendre 1000 év +” logója is.   
 
Új honlap 
Honlapunkat is megújítottuk. Kezelhetőbb, áttekinthetőbb menü rendszert készítettünk, az  
éppen aktuális műsorunk könnyebben elérhető, valamint szem előtt van a műsorújság is. Az 
oldal friss híreket is tartalmaz azáltal, hogy hírportálunk híreit ide is átirányítjuk. Oldalunkat a 
közösségi oldalakon keresztül is el lehet érni. 
Városi kommunikáció 
A Szentendrei Média Kabinet 2011. év elején azzal a céllal alakult, hogy rendszeres fórumot 
teremtsen az önkormányzati tulajdonú vagy a várossal szerződéses viszonyban álló társaságok 
szakemberei számára Szentendre kommunikációs irányainak és napi médiafeladatainak 
megbeszélésére. A folyamatos információcsere következtében a TV Szentendre nagyobb részt 
vállalt a város kommunikációjából. Egyrészt tevékenyen részt vettünk a megbeszéléseken, 
másrészt az ott elhangzottak, megbeszéltek alapján állítottuk össze forgatási tervünket. 



 3 

A város hatékonyabb kommunikációját a következő eszközökkel tudtuk segíteni: 
 
 

 kiemelten kezeltük a Szentedre 1000 év +  eseményeit, azokról tudósításokat,, 
beszámolók készítettünk. 

 a Szentendrei Kulturális Központ, a TDM, a Polgármesteri Hivatal és a nagy projektek 
kommunikációja összehangolásának segítése. 

 A belváros-rehabilitációval kapcsolatban több órányi filmet forgattunk, műsorainkban 
szinte heti gyakorisággal adtunk hírt a munkálatokról. Stúdióbeszélgetés keretében 
vendégünk volt dr. Dietz Ferenc polgármester, Kuna Tibor, valamint a tervező Kocsis 
Gáspár.  Nyomon követtük a Szentendrei Rendelőintézet beruházását. Nem csak azt mutattuk 

meg nézőinknek, ami a kerítésen túl volt, de a daru tornyából is bepillantást engedtünk 
a z építkezésre. Többek között stúdióvendégünk volt a témában dr. Pázmány 
Annamária is.  Elkészült felvételeinket, riportjainkat videóinkat a www.szentendreezerev.hu, valamint 
a www.iranyszentendre.hu városi oldalak rendelkezésére bocsájtottuk, valamint 
riportjaink megtalálhatók hírportálunkon, a www.dunakorzo.info-n is.   Rendszeresen rögzítettük és műsorra tűztük a városi eseményeket, rendezvényeket, a 
városi zeneiskola matiné sorozatának médiatámogatói lettünk.  Nyomon követtük a Civil Kerekasztal létrejöttét Szentendrén. Ennek keretében 
bemutattuk a jelentősebb helyi civil szervezeteket, filmek készítettünk „Civil 
összefogás Szentendrén” címmel, valamint rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot a 
civil szervezetek rendezvényeiről.  A városi kommunikáció összehangolása érdekében szorosabbra fűztük a szakmai 
munkát a Szentendrei Médiaközpont és a Szentendre és Vidéke szerkesztősége között. 
Aktívan közreműködtünk a SZEVI 9000-es példányszámú különszámának 
kiadásában, mely a belváros-rehabilitációval, a  SZEI felújításával, valamint a 
gátrekonstrukcióval foglalkozott  Támogattuk a Public’Art” pályázatot. A “Megvalósítjuk közös terveinket!” című 
pályázat célja olyan művészi alkotások létrehozásának támogatása, melyek 
reflektálnak Szentendre belvárosának a rehabilitációjára. Szentendre és Térsége TDM 
Nonprofit Kft., a pályázat bonyolítója olyan párbeszéd-indító műveket várt a 
pályázóktól, melyek a város történelmi negyedén belül, az elmúlt időszakban 
felújításra került helyszínekhez kötődnek és a lakosság különböző szegmenseit vagy 
akár az idelátogató turistákat véleményformálásra, és pozitív együttgondolkodásra 
ösztönzik. A pályázat kommunikációját aktívan támogattuk filmmel, beszámolókkal, 
valamint stúdiónk vendége volt és értékelte a pályaműveket Vincze Ottó. a zsűri 
elnöke.  A helyi kommunikáció teljesebbé tétele, a hatékonyság növelése érdekében több 
esetben jelentek meg a TV Szentendre által forgatott anyagokból fotók, írások a 
Szentendre és Vidéke hasábjain. A jövőben szükséges az együttműködés további 
erősítése! 
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A 2011-es költségeket alátámasztó szöveges indoklás a kiadások 
alakulásáról, a támogatási időszakra vonatkozó adatok. 

 
 
 
 
a. A stúdió ingatlanhasználati költségei: 5.460.000,- 
 2009. május elsejével felmondtuk a korábbi szerződésünket, és Szentendrén egy irodaházban 
alakítottuk ki új stúdiónkat. Erre több okból is szükség volt. Egyrészt a megnövekedett hely és 
feladatigény indokolta a bérlet felmondását, másrészt egyre komolyabb elvárás volt 
televíziónkkal szemben, hogy jobban kötődjön a városhoz, az itt élőkhöz, fizikailag is.  
Jelenlegi stúdiónk könnyen megközelíthető helyen van, a 11-es főút szentendrei elkerülő 
szakasza mellett. 2010-ben az irodaház tulajdonosa  teljesen felújítatta, illetve igényeink 
szerint átalakította stúdiónkat. Itt rögzítjük adásainkat és a stúdióbeszélgetéseket, így 
vendégeink is egyszerűen megtalálhatják stúdiónkat. A bérlemény saját parkolóval 
rendelkezik, valamint gyönyörűen parkosított udvarral, ez külső felvételek, beszélgetések 
lebonyolításához is nagy segítséget jelent. 
Szentendre belvárosában nem könnyű autóval közlekedni, ezért tesz jó szolgálatot a 
belvárosban lévő szerkesztőségünk. Az összes igénybe vett terület 160 négyzetméter. 
 
A televízió stúdió három egymástól jól elkülönülő részből áll: 
• A stúdió tér (a műterem) ebben találhatók a díszletek (falak, hátterek)  
A bútorok, tárgyak, lámpák a bevilágításhoz, három kamera, mikrofonok. 
• A vezérlő helységek ( a stúdiótól üvegfallal elválasztott tér)  
Itt található a kép-vágópult, a kép és hangrögzítésre alkalmas berendezések, a kamerák képi 
minőségét ellenőrző műszerek, valamint a hangkeverő pult és a feliratozó berendezés. 
• A műszaki helység (a többi vezérlő-helységtől elválasztva) itt találhatók a  
digitális vágó számítógépek. 
Utasító hangrendszerrel (csak adáson kívül) a vezérlőből le lehet szólni a stúdióhelységbe. Ezt  
az utasítást mindenki jól hallja. Lehet utasítani fejhallgatón keresztül a kamerák mögött álló 
kameramannokat. Ez az összeköttetés működik az adás ideje alatt, interaktív módon. Ennek a 
segítségével irányítja a rendező a kamerákon dolgozó operatőröket de  akár a műsorvezetők is  
kaphatnak fülhallgatót, s így a vezérlőből ők is közvetlenül kaphatnak adás közben segítséget. 
 
b. A stúdió közüzemi költségei: 720.000,- 
 
A stúdió használata során keletkező közüzemi díjak a televíziót terhelik, amelyet a bérbeadó 
kiszámláz felénk. Ennek éves összege 2011-ben 720 ezer forint volt, ez havi átlagban 60.000,-  
a következők szerint: 
- víz- és csatornadíj: 6.000,-  
- takarítás: 6.000,- 
- áramdíj: 48.000,- 
 
 
 
c. Kommunikációs költségek: 433.586,- 
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 A kommunikációs költségek havi átlaga 36.000,- . Munkatársainktól fegyelmezett - kizárólag 
hivatalos használat - telefonálást kérünk, ennek betartásával sikerül költségeinket 
minimalizálni. Szolgáltatót váltottunk, így tudtunk egy számunkra kedvező előfizetői 
csomagot választani. 
- telefonköltségek: 26.000,- (egy vezetékes és öt mobil telefon) 
- internet előfizetés: 4.000,-  
- postaköltség: 2.000,- 
- tárhely bérlés 4.000,-  
 
 
 
 
d. Irodai működés költségei: 71.044,- 
 Irodai működésre szánt kiadások: a sokszorosítás, a nyomtató- és faxpapír beszerzés, 
nyomtató és fax festék-kazetták cseréjét illetve ide sorolunk minden más, a napi működés 
nélkülözhetetlen velejáróit, többek között irodaszerek beszerzését (írószerek, irodai 
kiegészítők, tárolók, boríték stb.) jelentő költségeket. Legnagyobb tételt a festék-kazetták 
cseréje jelenti. 
 
 
e. Cégszerű működés költségei: 1.426.980,- 
 A televízió teljes könyvelését vállalkozási szerződés alapján egy könyvelő vállalkozás végzi, 
amely a könyvelésen kívül a teljes a teljes munkaügyi és a közterhekkel és járulékokkal 
kapcsolatos feladatokat is ellátja. 
További könyveléssel kapcsolatos kiadás a könyvvizsgálat biztosítása, amelyet egy független 
könyvvizsgálóval végeztetünk. 
További itt elszámolt költségek: a  cég bankszámlájának fenntartása,  valamint a banki 
tranzakciók és más műveletek után fizetendő díjak. 
A fenti tételek havonta átlagosan 118.000,- forintot tesznek ki az alábbi bontásban: 
- könyvelés 100.000,-  
- banki szolgáltatások 8.000,- 
- közjegyző: 1.000,-  
- illeték: 5.000,- 
- nyomtatványok 4.000,- 
 
 
 
f.  Műsorszolgáltatói működés költségei: 1.506.985,- 
 
Ezen költségnemben rögzítettünk  minden nyersanyag költséget és a műsorszolgáltatáshoz 
időnként nélkülözhetetlen eszköz bérletet (kamera, kiegészítők), melyek a heti adás 
összeállítását szolgálják. 
A DV-kazetták, a DVD-k, a számítógép, technikai eszközök karbantartása, szervízelése, a 
kábelek, huzalok vétele természetesen havi lebontásban.  
Itt számoljuk el a műsorszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, bérleti díjak ellenértékét is. A 
jogvédő szervezetek közül a MAHASZ és az Artisjus felé fizetünk díjat. Havonta 125.000,- 
- eszközbérlet: 40.000,- 
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- karbantartás: 40.000,- 
- nyersanyag: 25.000,-  
- jogvédő szervezetek (MAHASZ, Artisjus): 20.000,- 
 
 
 
g. Utazással összefüggő költségek: 1.210.140,- 
 A televíziónkat üzemeltető kft. nem rendelkezik saját gépjárművel, ezért kénytelenek 
vagyunk lízingelni. Ha a forgatások vagy egyéb munkáink ütköznek időben, akkor - 
megegyezés alapján - a munkaszerződéssel nálunk dolgozó kollégákkal egyeztünk meg a saját 
tulajdonban lévő gépjárművek használatáról. Az üzemanyag költségen kívül az APEH-norma 
szerinti amortizációs díjat fizetünk részükre. Napidíjat nem számolunk el. 
 
Összesen tehát ebben a költségnemben  havonat 100.000,- forint kiadásunk keletkezett. 
 
h. Munkaviszonyban álló munkatársak bérei és járulékai: 9.691.015,- 
 A TV Szentendre öt főt alkalmaz állandó munkaszerződéssel. 
 
Koczka Tibor ügyvezető 
Huszár Diána főszerkesztő, riporter, műsorvezető 
Tokodi Gábor István operatőr, vágó 
Lévai Zsuzsa szerkesztő, riporter 
Vigyázó András technikus 
 
  
- Az 5 állandó munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló havi munkabére és járulékai 
2011-ben összesen: 9.691.015,- , azaz havonta: 800.000,- 
 
Vállalkozói jogviszonyban, számla ellenében kifizetett szolgáltatások díja, illetve a főállású 
dolgozók túlmunkájának kifizetése EKHO-ban 2011-ben összesen: 7.566.900,-, azaz havonta 
630.000,- 
 
 
 
  
 
Szentendre, 2012. február 9. 
 
 

Koczka Tibor 
ügyvezető 

Szentendrei Médiaközpont Kft.  
TV Szentendre 


