
Adószám: 22610092-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága                  
Cégjegyzék szám: 01-09-935688

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

1043 Budapest, Tavasz utca 4

Közhasznúsági melléklet

2014

[EsBo program]



-2-

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A cég fő tevékenységeÚjpest Önkormányzatának  médiumainak (Újpesti Napló, Újpesti 

Közéleti  TV,  ujpest.hu,  facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer)  Ujpest  Kártyairpda  működtetése,
hirdetésszervezés rendezvényszervezés.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. UKTV működése

Tevékenység bemutatása

2014 első negyedévében az Újpesti Közösségi Televízió működése során folytattuk az előző
időszakban kialakított struktúrát, emellett igyekeztünk tovább fejleszteni stúdiónkat, és újabb
izgalmas  műsorokat  útjára  indítani.  A  megújulás  érdekében  folyamatosan  pályázunk  az
NMHH támogatásaira,  aminek  köszönhetően  technikai  fejlesztésekre,  illetve  rezsiköltségek
finanszírozására is lehetőségünk nyílik a közeljövőben.

1. Műsoridő 

- 4 óra / hét

o Péntekenként újul meg a műsor.

o A műsorok közben képújság üzemel.

2. Műsorszerkezet 

Az Újpesti Közéleti Televízió pénteken frissíti 4 órás adását, amit naponta 3 alkalommal 
ismételjük.
A műsor felépítése:

- Jövő Idő: 30 perc

- Újpesti Körkép: 50 perc

- Helyi érték (különféle rovatok): 55 perc

- Sport: 45 perc

- Kulturkáló: 30 perc

- Kávéház: 30 perc

 ÚKTV Heti műsortükör:

Nap Időpont Műsor

   

Hétfő
00:00-
07:00 Képújság

 07:00- Jövő idő (ism.)
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07:30

 
07:30-
08:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
08:30-
09:30 Helyi érték (ism.)

 
09:30-
10:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
10:00-
11:00 KulTurkáló (ism.)

 
11:00-
12:00 Képújság

 
12:00-
12:30 Jövő idő (ism.)

 
12:30-
13:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
13:30-
14:30 Helyi érték (ism.)

 
14:30-
15:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
15:00-
16:00 KulTurkáló (ism.)

 
16:00-
19:00 Képújság

 
19:00-
19:30 Jövő idő (ism.)

 
19:30-
20:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
20:30-
21:30 Helyi érték (ism.)

 
21:30-
22:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
22:00-
23:00 KulTurkáló (ism.)

 
23:00-
00:00 Képújság

Kedd
00:00-
07:00 Képújság

 
07:00-
07:30 Jövő idő (ism.)

 
07:30-
08:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
08:30-
09:30 Helyi érték (ism.)

 09:30- Újpesti Kávéház (ism.)
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10:00

 
10:00-
11:00 KulTurkáló (ism.)

 
11:00-
12:00 Képújság

 
12:00-
12:30 Jövő idő (ism.)

 
12:30-
13:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
13:30-
14:30 Helyi érték (ism.)

 
14:30-
15:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
15:00-
16:00 KulTurkáló (ism.)

 
16:00-
19:00 Képújság

 
19:00-
19:30 Jövő idő (ism.)

 
19:30-
20:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
20:30-
21:30 Helyi érték (ism.)

 
21:30-
22:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
22:00-
23:00 KulTurkáló (ism.)

 
23:00-
00:00 Képújság

Szerda
00:00-
07:00 Képújság

 
07:00-
07:30 Jövő idő (ism.)

 
07:30-
08:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
08:30-
09:30 Helyi érték (ism.)

 
09:30-
10:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
10:00-
11:00 KulTurkáló (ism.)

 
11:00-
12:00 Képújság

 12:00- Jövő idő (ism.)
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12:30

 
12:30-
13:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
13:30-
14:30 Helyi érték (ism.)

 
14:30-
15:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
15:00-
16:00 KulTurkáló (ism.)

 
16:00-
19:00 Képújság

 
19:00-
19:30 Jövő idő (ism.)

 
19:30-
20:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
20:30-
21:30 Helyi érték (ism.)

 
21:30-
22:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
22:00-
23:00 KulTurkáló (ism.)

 
23:00-
00:00 Képújság

Csütörtök
00:00-
07:00 Képújság

 
07:00-
07:30 Jövő idő (ism.)

 
07:30-
08:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
08:30-
09:30 Helyi érték (ism.)

 
09:30-
10:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
10:00-
11:00 KulTurkáló (ism.)

 
11:00-
12:00 Képújság

 
12:00-
12:30 Jövő idő (ism.)

 
12:30-
13:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
13:30-
14:30 Helyi érték (ism.)

 14:30- Újpesti Kávéház (ism.)
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15:00

 
15:00-
16:00 KulTurkáló (ism.)

 
16:00-
19:00 Képújság

 
19:00-
19:30 Jövő idő (ism.)

 
19:30-
20:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
20:30-
21:30 Helyi érték (ism.)

 
21:30-
22:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
22:00-
23:00 KulTurkáló (ism.)

 
23:00-
00:00 Képújság

Péntek
00:00-
07:00 Képújság

 
07:00-
07:30 Jövő idő (ism.)

 
07:30-
08:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
08:30-
09:30 Helyi érték (ism.)

 
09:30-
10:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
10:00-
11:00 KulTurkáló (ism.)

 
11:00-
12:00 Képújság

 
12:00-
12:30 Jövő idő (ism.)

 
12:30-
13:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
13:30-
14:30 Helyi érték (ism.)

 
14:30-
15:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
15:00-
16:00 KulTurkáló (ism.)

 
16:00-
19:00 Képújság

 19:00- Jövő idő (új adás)
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19:30

 
19:30-
20:30 Újpesti Körkép (új adás)

 
20:30-
21:30 Helyi érték (új adás)

 
21:30-
22:00 Újpesti Kávéház (új adás)

 
22:00-
23:00 KulTurkáló (új adás)

 
23:00-
00:00 Képújság

Szombat
00:00-
08:00 Képújság

 
08:00-
08:30 Jövő idő (ism.)

 
08:30-
09:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
09:30-
10:30 Helyi érték (ism.)

 
10:30-
11:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
11:00-
12:00 KulTurkáló (ism.)

 
12:00-
13:00 Képújság

 
13:00-
13:30 Jövő idő (ism.)

 
13:30-
14:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
14:30-
15:30 Helyi érték (ism.)

 
15:30-
16:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
16:00-
17:00 KulTurkáló (ism.)

 
17:00-
19:00 Képújság

 
19:00-
19:30 Jövő idő (ism.)

 
19:30-
20:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
20:30-
21:30 Helyi érték (ism.)

 21:30- Újpesti Kávéház (ism.)
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22:30

 
22:30-
23:00 KulTurkáló (ism.)

 
23:00-
00:00 Képújság

Vasárnap
00:00-
08:00 Képújság

 
08:00-
08:30 Jövő idő (ism.)

 
08:30-
09:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
09:30-
10:30 Helyi érték (ism.)

 
10:30-
11:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
11:00-
12:00 KulTurkáló (ism.)

 
12:00-
13:00 Képújság

 
13:00-
13:30 Jövő idő (ism.)

 
13:30-
14:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
14:30-
15:30 Helyi érték (ism.)

 
15:30-
16:00 Újpesti Kávéház (ism.)

 
16:00-
17:00 KulTurkáló (ism.)

 
17:00-
19:00 Képújság

 
19:00-
19:30 Jövő idő (ism.)

 
19:30-
20:30 Újpesti Körkép (ism.)

 
20:30-
21:30 Helyi érték (ism.)

 
21:30-
22:30 Újpesti Kávéház (ism.)

 
22:30-
23:00 KulTurkáló (ism.)

 
23:00-
00:00 Képújság
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Rovatok 
Az elmúlt időszakban - helyi televízió lévén - igyekeztünk minden olyan témát 

feldolgozni, ami az újpestieket érdekli, számukra fontos és lényeges. Akárcsak eddig, 
továbbra is minden korosztályt próbálunk megcélozni, így Jövő idő c. ifjúsági 
műsorunkban fiatal újpesti diákok közreműködésével az őket érintő témákról készültek 
beszélgetések, kisfilmek. Újpesti Körkép c. magazinműsorunkban az aktuális 
eseményekről, fontos évfordulókról számolunk be rendszeresen, illetve a közelgő 
programokról is tájékoztatjuk az újpestieket előzetesen. 

Állandó rovataink között szerepel a népszerű Kulturkáló c. magazin is, melyben fontos 
és időszerű kulturális hírekkel jelentkezünk, színészekkel, írókkal, költőkkel beszélgetünk. 
Mivel Újpest egy sportos város, természetesen Újpesti Sport rovatunk is hetente jelentkezik
aktualitásokkal, beszámolva az újpesti sikerekről, eredményekről. 

Újpesti Kávéház elnevezésű rovatunkban minden héten portrébeszélgetéseket 
tekinthetnek meg nézőink, érdekes, izgalmas, híres emberekkel.
A hetente jelentkező rovatok mellett több kéthetente adásba kerülő műsorunk is van: 
Padlásfeljáró c. rovatunk az otthoni barkácsoláshoz, dekoráláshoz ad ötleteket a DIY (’do it
yourself’) szellemében, Trendi, vagy nem trendi? c. műsorunk pedig divattippeket ad az 
újpestieknek.

Családanya c. rovatunk olyan témákat dolgoz fel, ami minden olyan embert érint, 
akinek gyermeke van. Helytörténetek elnevezésű sorozatunkban Újpest szobrainak 
történetét tárjuk fel. Póráz nélkül c. kutyás, ill. Rexpressz c. állatbarát magazinunk szintén 
kéthetente jelentkezik, Csali c. horgászműsorunk, illetve Barátunk, az autó c. autós 
magazinunk havonta egyszer újul meg.

Szakmai stáb felépítése 2014. január 1-től március 31-ig.
- főszerkesztő (Ditzendy Attila Arisztid)

- felelős szerkesztő (Antos Anna)

- szerkesztő-riporterek (Antos Anna, Gergely Gábor, Juhász Mátyás)

- vezető-operatőr (Kálmán János)

- vezető vágó, operatőr (Szirmai Gábor)

- operatőr-vágó (Benke József)

- műszaki munkatárs (Lugosi András)

Az ÚKTV működése - 2014. 04.01-2014.06.30

2014 második negyedévében az Újpesti Közösségi Televízió működése során a fokozatosság
elvét  követve  arra  összpontosítottunk,  hogy  folytassuk  az  előző  időszakban  kialakított
struktúrát,  de emellett  fejlesszük azokat,  mind tartalmilag,  mind pedig kivitelezésben.  Első
lépésként  az  Újpesti  Körkép  című  műsorunk  színvonalát  és  tartalmát,  szerkezeti  egységét
fejlesztettük.  A cél  az volt,  hogy sokkal  átfogóbb képet  mutasson a műsor  Újpest  híreiről,
történéseiről.  A  stáb  közös  munkájának  köszönhetően  ez  a  műsorunk  időben  körülbelül  a
duplájára  duzzadt,  szerkezetében  pedig  egységesebbé  vált.  Másik  fontos  feladatként  új
műsorok előkészítését kezdtük el (közéleti, kulturális és női magazin) Ennek eredményeként
létrehoztuk a Körkép Extra című műsorunkat és előkészületben van egy rövidesen induló női
magazinunk és egy átfogó képet mutató kulturális magazinműsorunk. 
Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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A műsor felépítése a következőképp változott:
- Újpesti Körkép: 50 perc

- Körkép Extra: 20 perc

- Helyi érték (különféle rovatok): 55 perc

- Sport: 45 perc

- Kulturkáló: 30 perc

- Kávéház: 30 perc

A rovatok is nagy részben változatlanok maradtak, 
A Kulturkáló c. magazin rövidesen megújul, új dizájnnal, szerkesztési elvekkel, 
tartalmakkal és címmel jelentkezik majd a nyár második felétől. Új műsorunk, a Körkép 
Extra az aktuális események részletesebb feldolgozására ad lehetőséget, 
stúdióbeszélgetések formájában. 

Szakmai stáb felépítése 
2014. április 22-től 

- főszerkesztő (Tallér Edina)

- szerkesztő-riporterek (Rácz Zsuzsa, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, Gazsó Rita, 

Prófusz József)

- vezető vágó, operatőr (Szirmai Gábor)

- operatőr-vágó (Benke József, Vereb András)

- operatőr: Kálmán János

- műszaki munkatárs (Lugosi András)

Az ÚKTV működése – 2014. 06.30-2014.12.31.

2014  második  félévében  az  Újpesti  Közösségi  Televízió  működése  során  arra
összpontosítottunk,  hogy  folytassuk  az  előző  időszakban  kialakított  struktúrát,  de  emellett
fejlesszük  azokat,  mind  tartalmilag,  mind  pedig  kivitelezésben.  Első  lépésként  az  Újpesti
Körkép című műsorunk színvonalát  és tartalmát,  szerkezeti  egységét  fejlesztettük.  A cél az
volt, hogy sokkal átfogóbb képet mutasson a műsor Újpest híreiről, történéseiről. A stáb közös
munkájának köszönhetően ez a műsorunk időben körülbelül a duplájára duzzadt, szerkezetében
pedig  egységesebbé  vált.  Másik  fontos  feladatként  új  műsorok  előkészítését  kezdtük  el
(közéleti,  kulturális  területeken)  Ennek  eredményeként  létrehoztuk  a  Körkép  Extra  című
műsorunkat, melyben az aktuális közéleti események hátterét és tartalmait mélyebben ki tudjuk
bontani, mint a Körkép című, rövidebb híreket tartalmazó hírműsorunkban. 
További fontos változás az elmúlt fél évben, hogy az ÚKTV aktívabban vesz részt a várost
érintő események, programok lebonyolításában és közvetítésében. 
Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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- Ennek  köszönhetően  elindítottunk  az  Újpesti  Szakrendelővel  együttműködve  egy

egészségügyi sorozatot, melyben neves előadók, közérdekű egészségügyi problémákról

adnak tájékoztatást az érdeklődőknek és a tévénézőknek.

- Rendszeresen bemutatjuk az Újpest Színház által színpadra vitt produkciókat.

- Rendszeresen  közvetítjük  a  város  közintézményeiben  és  oktatási  intézményeiben

bemutatott kulturális programokat, koncerteket.

- A városban működő egyházakkal  együttműködve rendszeresen rögzítjük és műsorra

tűzzük az aktuális ünnepi programokat.

A műsoridő és a műsorszerkezet változatlan maradt.

A rovatokban változás történt. 
Helytörténetek elnevezésű sorozatunkban Újpest szobrainak történetét tárjuk fel. Póráz 
nélkül c. kutyás, ill. Rexpressz c. állatbarát magazinunk szintén jelentkezik, és Csali c. 
horgászműsorunk, illetve Barátunk, az autó c. autós magazinunk havonta egyszer újul meg.

Szakmai stáb felépítése

2014. június 1-től 
- főszerkesztő (Tallér Edina)

- szerkesztő-riporterek (Rácz Zsuzsa, Domján Vivien, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, 

Prófusz József)

- vezető vágó, operatőr (Szirmai Gábor)

- operatőr-vágó (Benke József, Vereb András)

- operatőr: Kálmán János

- műszaki munkatárs (Lugosi András)

2.2. Újpesti Napló

I.negyedév

A beszámoló idején, 2014. január 9 - től - március 27-ig nyolc lapszám jelent meg az Újpesti 
Naplóból. Valamennyi újság 16 oldalas volt az előzetes terveknek megfelelően.
Létszám: 2014. januárjának második felében a Sajtó Kft. megvált a főszerkesztőtől, így 
szerkesztőség létszáma csökkent. Az újságot a főszerkesztői jogokat is gyakorló ügyvezető 
igazgatóval dolgozik a lapszerkesztő. Állományban lévő újságíró munkatársak száma: 2
Az első negyedében készült a szerkesztőségben az Újpesti Találkozások magazin első száma, 
továbbá megkezdődött az Újpesti Napló ingyenes különszámának, a ballagási évkönyvnek 
szerkesztése.

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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Lapszámok, kiemelt témák:
Az  Újpesti  Napló  megtartotta  korábban  kialakított  rovat  rendszerét.  Ennek  lényege  a
következő: 2-5. oldal az önkormányzat döntéseivel, eseményeivel, eredményeivel foglalkozik.
A 6.  oldal  a  helytörténeti  sorozatoké  (Akkor  és  most,  Tizesvillamos,  Made In  Újpest),  7.
oldalon az Életmód rovat kap helyet. Itt foglalkozik a lap az egészséges testi, szellemi és lelki
élethez  szükségesekkel.  8-9.  oldal  a  színes  olvasmányos  riportoké  (egyesületi,  iskolai,
jótékonysági stb. események). Ezen a felületen havonta egyszer, 2 oldalon az önkormányzat
havi programajánló plakátja kap helyet. A 10. oldalon található a pártok aktuális programja,
illetve  a  heti  kulturális  programajánló.  A  11.  oldal  a  kultúráé.  A  12.  oldalon  bűnügyi
tudósítások,  beszámolók,  felhívások  kerülnek  megjelentetésre,  továbbá  az  önkormányzat
pályázati felhívásai. A sport rovat a 13. oldalon várja az olvasókat. Az Apróhirdetések helye a
14. oldal. A hátsó belső borító (15. oldal) a piaci áraké és a keresztrejtvényé. Az utolsó oldalon
mozaikszerűen tudósítunk röviden hangulatos eseményekről, illetve képriportokat adunk közre.

Témák, a közhasznúság szemszögéből vizsgálva
A közhasznúság feltételeinek az alábbi témák, megjelentetések felelnek meg:
-  közérdekű  közlemények  (rendőrség,  ÁNTSZ,  tűzoltóság,  APEH,  Fogyasztóvédelem,
útlezárások, közlekedési elterelések, átépítések, stb)
- Az önkormányzat és intézményeinek közleményei, pályázatai, felhívásai, (bérbeadó, kiadó,
eladó, nyílt napok óvodákban, iskolákban, bölcsődékben stb).
- Elveszett és megtalált személyek, tárgyak, állatok, köszönet a segítségért, olvasói levelek. 
- középiskolai beiskolázási tájékoztató 
- ballagási melléklet
- Valentin-napi üzenetek 
- alapítványok közlendői
- programajánlók, rendezvények műsorai (intézményi és önkormányzati, pld. : Találkozzunk
többször!  Találkozások,  Újpesti  Karácsonyi  Vásár,  Újpesti  Városnapok,  Káposztásmegyeri
Nap, Sportnap, Horgászverseny, Családi Nap,  Újpesti Téli Fesztivál, Tanévzáró suli-buli, stb).
- Pártok, szervezetek hírei, képviselői fogadóórák, programok

Főbb események

Szabadtéri rendezvények: Nemzeti ünnepek, Találkozzunk többször! –programsorozat, Családi
Nap,  Gyermeki  örömök,  Újpesti  Városnapok,  Káposztásmegyeri  Nap  futófesztivállal,
kulturális  programmal  és  egészségnappal  kombinálva,  Újpesti  Téli  Fesztivál,  Egészségnap,
Horgászverseny,  Karácsonyi  Vásár,  Zenede-nap,  Tavaszi  Sportparty,  tömegsport  –
rendezvények. Középiskolai börze. Tanévzáró suli-buli party.
Díjátadó  ünnepségek:  Újpest  Egészségéért-díj,  Újpest  Gyermekeiért  díj,  Újpest  Kiváló
Tanulója-, Diáksportolója és Kiváló Diákközösségi Munkáért elismerés, Díszpolgári ünnepség,
kitüntetések  a  szociális  munka  elismerésére.  Sajtótájékoztatók.  Szoboravató(k).  Polgári
védelmi bemutatók. Jótékonysági koncertek, színházi előadások. Drogprevenciós programok.
Iskolai jubileumok, külföldi cserelátogatások, projektek. Jótékonysági napok, rendezvények. 
Újpesti Cseriti, jótékonysági események.

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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Konkrét témák 2014. első negyedévben

Az önkormányzat kezdeményezései:

Kiemelt  helyet  kapott  az  újság  felületein  az  Újpest  Kártya  -  program  ,  a  Kártya  Iroda
bemutatása és népszerűsítése.
A városban folyó felújítási munkák bemutatása. ( Parkolók, Görgey út,- Görgey úti butiksor
tervezett bontása, Szilas park).
Helyi adózási tudnivalók ismertetése. 
Az SZTK-ában folyó változások ismertetése.
A városban zajló Európai Uniós projektek figyelemmel kísérése. (Dohányzásleszoktatás
Áldozatsegítő, Lámpás)
Szociális segélyek témakörében történt változások ismertetése.
Az  Újpesti  Cseritri  tevékenysége:  2014-ben  Nórinak  gyűlnek  a  kupakok.  Visszatekintés  a
karácsonyi  rendezvényekre,  a támogatók bemutatása (születésnapok több helyszínen)  egyéb
rendezvények, stb.
Új sorozat: a kupakgyűjtő pontok bemutatása, ezáltal a segítők népszerűsítése.
Piacnap - az önkormányzat és a piac-és vásárcsarnok új kezdeményezése heti ½ oldalon hívja
fel a figyelmet a kedvezményes vásárlási lehetőségre.
A Piac-Placc népszerűsítése.
A Roma Rendészeti Klub tevékenységének bemutatása.
Tarzan Park- bővülő lehetőségek

Önkormányzati programok:
Téli Fesztivál
Találkozások-rendezvény szépkorúaknak
Színházi bemutatók
Állami ünnepek, helyi ünnepségek

Önkormányzati pályázatok bemutatása:
Társasházi pályázat népszerűsítése, a lehetőség ismertetése 
Az  önkormányzat  alapjai-  sportalap,-  táborozási  alap-  nemzetiségi  önkormányzatok  által
igénybe vehető pályázatok ismertetése
Szobor készül a pályázat nyomán ( Szusza Ferenc szobra)

Újpesti Párbeszéd
Újpesti Párbeszéd- indul, azaz folytatódik. Ösztönzés a kitöltésre.

A kormányzati intézkedések hatása az újpestiekre:
Minimálbér, nyugdíj, gyed extra, ingyenes készpénzfelvétel a bankautomatákból
Erzsébet-program- új lehetőségek.

2014-ben  kiemelt  feladat  a  választási  tudnivalók  folyamatos  ismertetése.  Az  első
negyedében az országgyűlési választások tudnivalóit ismertette a Választási Iroda az Újpesti
Napló segítségével. 

II. negyedév:
A beszámoló idején, 2014. április 3 - június 26-ig 12 lapszám jelent meg az Újpesti Naplóból. 
Egy lapszám 24, a többi 16 oldalas volt az előzetes terveknek megfelelően.

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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Létszám: 2014. januárjának második felében a Sajtó Kft. megvált a főszerkesztőtől, így 
szerkesztőség létszáma csökkent. Az újságot a főszerkesztői jogokat is gyakorló ügyvezető 
igazgatóval dolgozik a lapszerkesztő. Állományban lévő újságíró munkatársak száma: 2, 
állományban lévő fotós: egy kolléga.
A második negyedévben készült a szerkesztőségben az Újpesti Találkozások magazin második
száma, továbbá megjelent az Újpesti Napló ingyenes különszáma, a ballagási évkönyv, ezúttal 
egy új formátumban, exkluzív kiadványként.

Konkrét témák 2014. második negyedévében az alábbiakkal egészültek ki:
Az önkormányzat kezdeményezései:
Az Újpest Városgondnokság tevékenységének sorozatban történő bemutatása.
Orvosi rendelők felújításának megkezdése.
Játszótéri ivókutak.
Ivókutak az iskolákban- a Fővárosi Vízművek és az önkormányzat közös kampánya.
Bővített panelprogram.
Újpest Párbeszéd 2014.
Hungarikum Pont a városháza oldalában.
Nyári intézményfelújítások
Városzászló átadása oktatási intézményeknek, egyházaknak.
Kutyulás az oviban- program.
Muskátli-osztás.
Új sorozat: közbiztonság körbejárása.
Nyári napközis tábor.

Önkormányzati programok:
Színházi bemutatók
Állami ünnepek, helyi ünnepségek
Újpesti Dallam Fesztivál.
Tavaszi Sportparty. 
Horgászverseny.
Káposztásmegyeri nap, benne: futó-és kerékpáros fesztivál
Majális Családi Nap.
Kihívás Napja- a helyszínek, a mozgási lehetőségek ismertetése.
Újpest a Generali Gyerek Szigeten. Ingyenes autóbuszok Újpestről az Óbudai-szigetre.
Bajnok Terasz és tematikus programok.
Szent Iván-éj.

Önkormányzati pályázatok bemutatása is kibővült az alábbiakkal:
Fotópályázat.
Az önkormányzat pályázatainak közzététele ( a saját alapítású díjakra vonatkozóan)

2014-ben  kiemelt  feladat  a  választási  tudnivalók  folyamatos  ismertetése.  Az  első
negyedévben megkezdett tájékoztatást az Újpesti Napló folytatta a második negyedében is, az
országgyűlési választások, majd az EP-választások tudnivalóit, a szavazás módját ismertette a
Választási Iroda segítségével. 

II. félév

A beszámoló idején, 2014. július 3-tól december 18-ig 19 lapszám megjelentetését tervezi az 
Újpesti Napló szerkesztősége. Ebben az időszakban két újság oldalszáma tért el a megszokott 
Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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16 oldaltól, az augusztus 26-i és az október 9-i Újpesti Napló 20 oldalas volt. Az évet záró 
december 18-i Újpesti Napló a karácsonyi különszám lesz, ezúttal ünnepi tartalommal.
Létszám: 2014. januárjának második felében a Sajtó Kft. megvált a főszerkesztőtől, így 
szerkesztőség létszáma csökkent. Az újságot a főszerkesztői jogokat is gyakorló ügyvezető 
igazgatóval dolgozott a lapszerkesztő szeptember elsejéig, az új főszerkesztő kinevezéséig. A 
nyáron személyi változás is történt az  újságírók között, az állományi létszám azonban 
változatlan maradt, mert jött egy új kolléga. Az újságíró munkatársak száma: 2, állományban 
lévő fotós: egy. 
A második félévben készült a szerkesztőségben az Újpesti Találkozások magazin harmadik és 
negyedik száma is. 
Ősszel  két  új  rovattal  gazdagodott  az  olvasmányok  köre:  egy-egy  témához  kapcsolódóan
megkérdezzük az olvasó véleményét, továbbá rovatot kaptak a diákújságírók is. 
Újdonság: egy –egy téma kapcsán publicisztika készül.

Témák, a közhasznúság szemszögéből vizsgálva kiegészültek:
- Az önkormányzat és intézményeinek közleményei, pályázatai, felhívásai, ( díszítsük együtt
Újpestet,  komposztálás,  bérbeadó,  kiadó,  eladó,  nyílt  napok  óvodákban,  iskolákban,
bölcsődékben stb).

Konkrét témák 2014. második felében  is tovább bővültek:

Az önkormányzat kezdeményezései:
A városban folyó felújítási munkák bemutatása.  Parkolók, Görgey út,- Görgey úti butiksor
bontása, Szilas Családi  Park,  járdafelújítások,  tervek a közeli jövőre.
Az  SZTK-ban  folyó  változások  ismertetése,  (liftcsere,  ultrahang  készülék  a  gyermek
szakrendelőben,  előadássorozatok)  a  felnőtt  és  a  gyermek  háziorvosi  rendelők  folyamatos
felújítása, a Hargita utcai új rendelő tervezett építése.
Áldozatsegítő, Lámpás, ÁROP –pályázat, Bőrfestő Óvoda, Homoktövis Bölcsőde)
Az Újpest Városgondnokság tevékenységének sorozatban történő bemutatása
Játszótéri ivókutak
Bővített panelprogram
Diákétkeztetés változatos menüvel, kártyás fizetéssel
Utcakönyvtár az önkormányzat támogatásával
Újpest Párbeszéd 2014.
Hungarikum Pont a városháza oldalában.
Nyári intézményfelújítások
Városzászló átadása oktatási intézményeknek, egyházaknak
Kutyulás az oviban- program
Új sorozat: közbiztonság körbejárása, új lehetőségek bemutatása
Nyári napközis tábor, Erzsébet –tábor népszerűsítése
Képviselők beszámolói a négy éves ciklusról
Választási tudnivalók (önkormányzati választás, időközi országgyűlési képviselő-választás)

Önkormányzati programok:
Színházi bemutatók
Állami ünnepek, helyi ünnepségek
Újpesti Dallam Fesztivál
Őszi Sportparty 
Futó-és kerékpáros fesztivál, benne: Egészségnap
Újpesti szüreti mulatság
Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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Újpest Városnapok
Újpest a Generali Gyerek Szigeten. Ingyenes autóbuszok Újpestről az Óbudai-szigetre.
Bajnok Terasz és tematikus programok
Szent Iván-éj
Megalakult az új képviselő-testület- a képviselők tablóképének közreadása
Újpesti Karácsonyi Vásár

Újabb Önkormányzati pályázatok bemutatása 
Fecskeházi pályázat
Fotópályázat.
Az önkormányzat pályázatainak közzététele (a saját alapítású díjakra vonatkozóan)

2014-ben  kiemelt  feladat  volt  a  választási  tudnivalók  folyamatos  ismertetése.  Az  első
negyedévben megkezdett tájékoztatást az Újpesti Napló folytatta a második negyedében is, az
országgyűlési választások, majd az EP-választások tudnivalóit, majd a helyhatósági választás,
illetve az időközi országgyűlési-képviselő választás esetében a szavazás módját ismertettük a
Helyi Választási Iroda segítségével. 
Kiemelt  terjedelmet kap(ott)  a  második  félévben a  Bajnok Terasz  programja,  továbbá az
Újpest Városnapok , az Újpesti Szüreti Mulatság, a Találkozások programsorozat, továbbá és
az Újpesti Karácsonyi Vásár népszerűsítése.

Projektek, rendezvények

I.félév

2014 januárja  és  március  között  az  Újpesti  Sajtó  Kft.  több sikeres  rendezvényt  szervezett

Újpest  lakosainak.  A  nagyközönségnek  szóló  kulturális  rendezvények  mellett

sajtótájékoztatók, díjátadók, megemlékezések, koszorúzások előkészítését és lebonyolítását is

végezte.  Újpest  Önkormányzatával  együttműködve  a  jótékonyságra  is  kiemelt  figyelmet

fordított.  A rendezvényeken,  eseményeken  kívül  számos  projektet  és  pályázatot  indított  az

Újpesti Sajtó Kft.

2014. január

- Újévi fogadás a Polgárcentrumba.
- Az SZTK-ba érkező új röntgen gépek átadó ünnepsége.

2014. február

- Újpesti Téli fesztivál keretein belül: 
-Farsangfarki mulatság: 

- kiszebáb készítés és télűzés a Homoktövis Általános iskolánál 
- Szent Istvánt téren jégszobrász és télűző műsor

2014. március

-  Megemlékezés  az  1848-as  forradalomra: 1848.  március  15-e  történéseit  a  Bem

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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Néptáncegyüttes,  a  Tungsram  Kodály  Zoltán  Férfikar,  valamint  a  Könyves  Kálmán

Gimnázium  és  a  Pécsi  Sebestyén  Ének-Zenei  Általános  Iskola  műsora  színesítette.  A

megemlékezésen több száz újpesti lakos tette tiszteletét.

-  Újpesti  Párbeszéd  projekt: a  projekt  célja,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  összegyűjtse  a

kerületben élők véleményét, gondolatait Újpest fejlődését meghatározó kérdésekben. 

2014. április

- Semsey Aladár Életműdíj átadóünnepség

2014. május

-  Ballagási  melléklet: Újpest  középiskolásai  április  utolsó  napján  tartották  ballagási

ünnepségeiket. A tarisznya mellé ebben az évben az újpesti középiskolák ballagó diákjainak

fényképalbumából készült összeállítás készült.

- Újpesti Majális: Találkozzunk többször! programsorozat 1. állomása. Szabadtéri rendezvény

a Semsey-parkban, 1000-1500 résztvevővel

-  Újpesti  Családi  Nap:  Találkozzunk  többször!  programsorozat  2.  állomása.  Szabadtéri

rendezvény a Víztoronynál,  kb. 3000 résztvevővel.  A rendezvényen nagy hangsúly került  a

jótékonyságra is.

- Muskátli osztás: Május utolsó hétvégéjén, három helyszínen összesen 24 ezer darab muskátlit

osztott szét az önkormányzat, az újpestieknek.

2014. június

-  Újpesti Bajnok terasz: A Foci VB és a Vízilabda EB közvetítése Led falon a Szent István

téren (Károlyi parkban), 200-400 résztvevővel.

-  Újpesti  Szent  Iván  éj:  Találkozzunk  többször!  programsorozat  3.  állomása.  Szabadtéri

rendezvény a Szent István téren, 500-800 résztvevővel.

II. félév

Az Újpesti Sajtó Kft. az év második felében is nagy hangsúlyt fektetett a rendezvényekre. A 

már meglévő rendezvényeken kívül, egy új rendezvénysorozat is elindult. Újpest 

Önkormányzatával továbbra is nagy hangsúlyt fektetettek a jótékonyságra, adományozásra. A 

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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számos rendezvény mellett több projektet és pályázatot is indított az Újpesti Sajtó Kft.

2014. június

- Dallam fesztivál: Szabadtéri könnyű- és komolyzenei kikapcsolódással várta az érdeklődőket.

A szeptemberig tartó programsorozat keretein belül ingyenesen látogatható szabadtéri 

koncerteket rendeztek meg Újpest szívében, a Károlyi Parkban. Körülbelül 50-100 fő 

részvételével.

- Gyereksziget: A minden évben megrendezésre kerülő Gyerekszigeten idén is nagy szerepet 

kapott az Újpesti Tarzan Park.  Ennek a kitelepülésében is segédkezett az Újpesti Sajtó Kft., 

mind a 4 hétvégén.

2014. augusztus

- Újpest Városnapok: Augusztus utolsó hétvégéjén került megrendezésre az Újpest 

Városnapok. A találkozzunk többször programsorozat, túlnőve a szombaton és a vasárnapon, 

már csütörtöktől programokkal csábított négy napon át minden korosztályt. A fő helyszín 

ezúttal is a Szent István tér volt, de négy napon át a kiállítótermek is megteltek! 5000 fős 

nézőközönséggel bíró rendezvénysorozat.

- Fotópályázat: Az Újpesti Sajtó Kft. 2014-ben is meghirdetette fotópályázatát Újpesti Élet-

képek 2014 címmel. A pályázatra amatőr fotósok jelentkezését várták a kiírók, életkori 

megkötöttség nélkül.

- Újpest Arca: Nagyszámú közönség előtt választották meg Újpest 2014-es arcait, a Városnapi 

programok keretein belül.

2014. szeptember

-   Szüreti Mulatság: A Találkozzunk többször programsorozat keretében, szeptemberben került 

megrendezésre az Ugró Gyula soron a Szüreti mulatság, 500-800 fő részvételével. Egész napos

programokkal köszöntötték együtt az őszt, Szent Mihály napját és a kisfarsang kezdetét.

- Találkozások: A szépkorúak és a nyugdíjasok kedvéért útjára indított Találkozások című 

programsorozat, melynek idei második eseményeként térítésmentes operett előadására hívta a 

szórakozni és kikapcsolódni vágyókat a Jégpalotába, a szervezők. A programsorozaton 

körülbelül 1500 nyugdíjas vett részt.

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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- Elsős ajándékcsomag: Idén is kiosztásra kerültek az Újpesti elsősöknek szánt 

ajándékcsomagok. Az elsősök foci vagy röplabdát kapnak, illetve egy tornazsákot is egy 

mesekönyvvel. Körülbelül 1000 elsős kapott idén ajándékcsomagot.

2014. november

-   Karácsonyi Vásár: A Találkozzunk többször programsorozat jegyében egészen november 

utolsó hétvégéjétől, december 24-ig várta az érdeklődőket az Újpesti karácsonyi vásár. Színes 

programok, sztárfellépők, városházi koncertek és közös adventi gyertyagyújtásra is 

kilátogathattak az érdeklődők. Körülbelül 500-800 résztvevővel hétvégente.

Online felületek

I.félév

www.ujpest.hu 

január elseje óta 705 cikk került fel az oldalra, ez napi átlagban 5 db új anyag. 
Rendszeresen töltődik és frissül az archívum és az egyéb, statikus tartalmi felület 

Facebook: Újpest Káposztásmegyer

Az oldalon megjelent posztok, fotók és albumok számáról nincs kimutatás és csak becsülni 
lehet azok számát. Ha az uhu-n megjelent 705 cikkből indulunk ki, amelyek mindig 
megjelennek a Facebook-on is, és hozzávesszük a mobiltelefonos, máshonnan átlinkelt 
tartalmakat, és fotókat, valamit az oldalon zajló játékok külön posztjait, kb 4-5 szörös 
szorzóval számolhatunk. Ez azt jelenti tehát, hogy Január 1. óta legkevesebb 2820 különféle 
tartalmi elem jelent meg az oldalon, ami napi átlag 20 bejegyzést jelent. Ez nagyon sok. Sokkal
több, mint a "lélektani küszöbérték" amelynek túllépése azt jelenti, hogy az oldal folyamatosan
az elrejtés, vagy az unlike-olás veszélyének van kitéve. 
Bár a január 1. óta eltelt időszakban több, mint 1500 új lájkolónk lett, ez nem jelenti azt, hogy 
ennyien is látják a posztokat, sőt, szinte biztos, hogy a jelenleg kb 17500 lájkoló egy része el is
rejtette az oldalt a hírfolyamából. Ennek egyenes következménye, hogy a fontos tartalmakat 
ma már csak fizetett kiemelések, hirdetések igénybevételével tudjuk megfelelő mennyiségű 
emberhez eljuttatni. 

SZTK TV
Nem webes feladat ugyan, de heti rendszerességgel készül az SZTK TV anyaga is. Hetente 
átlagosan 10-15 hír jelenik meg a szakrendelőben elhelyezett kijelzőkön, helyi aktualitásokkal, 
az SZTK közérdekű információival, és programajánlatokkal. 

II. félév

www.ujpest.hu

július 1 óta több száz cikk került fel az oldalra. Naponta, átlagosan 5 db új anyag jelent meg. A 
kampányidőszakban ennek többszöröse is.
Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
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Rendszeresen töltődik és frissül az archívum és az egyéb, statikus tartalmi felület 

Facebook: Újpest Káposztásmegyer

Az oldalon megjelent posztok, fotók és albumok számáról nincs kimutatás és csak becsülni 
lehet azok számát. Ha az uhu-n megjelent mennyiségből indulunk ki, amelyek mindig 
megjelennek a Facebook-on is, és hozzávesszük a mobiltelefonos, máshonnan átlinkelt 
tartalmakat, és fotókat, valamit az oldalon zajló játékok külön posztjait, kb 4-5 szörös 
szorzóval számolhatunk. Ez azt jelenti tehát, hogy a második félévben többezer különféle 
tartalmi elem (link, megosztás, önálló poszt, fotó, galéria, esemény) jelent meg az oldalon. 
Július óta csaknem 5000 új lájkolónk lett.

Műszaki beszámoló

Az NMHH-s műszaki beruházás folyamatban van. Megérkeztek az új TV/monitorok. 
A műszaki beruházás nagy részben megtörtént. A pályázati lezárás anyagait elkészítettük és 
leadtuk, Ennek elbírálása még folyamatban van. 
Üzembe helyeztünk az az új hangpultot és a hozzá tartozó narrációs mikrofont. Ezzel a 
stúdióban lévő hangproblémáink teljesen megoldódtak.
Új berendezések kerültek bekötésre. A régi rendszer leegyszerűsítése, fölösleges régi kábelek 
és berendezések kivétele megtörtént. 

Az új kábelek és az új berendezések beépítéséhez új rendszerrajz is készül majd. Az új 
számítógépek, feltelepítése, üzembe helyezése is megtörtént.

Június 11-én, a bajnok teraszra érkezett  LED fal össze lett rakva és ki lett próbálva a 
folyamatos üzemre.

Rendeltünk 15 db teljesen új DVCAM kazettát is mert a régiek már nagyon elhasználódtak. A 
régiek közül amikkel kiderül, hogy probléma van, folyamatosan vesszük ki a rendszerből.

A cég a média tanácsadó közreműködésével a következő feladatokat végezte:

Országos szinten média-kapcsolatok felvétele, hírek megjelentetése

Kapcsolat kiépítése újpesti szervezetekkel, vállalkozásokkal, önkormányzati intézményekkel

Sajtófigyelés, kapcsolattartás társ médiatermékekkel

A  2010. évi CLXXXV. (média)törvény alapján a Nemzeti Média –,  és Hírközlési 
Hatóságánál  az ÚKTV és a www.ujpest.hu weboldal újraregisztrálásának előkészítése, 
regisztrálás

Folyamatos adatbejelentés a Magyar Hanglemezgyártók Szövetségének

Sajtóközlemények előkészítése és jóváhagyás utáni kibocsátása

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)

a közhasznú tevékenység bevétele 2014 -ben 375 373 Eft volt. Ebből 162 000 Eft-ot a cég támogatás
formájában kapott, mely teljes egészében felhasználásra került. 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Tárgyév

újpest Kártya program 68 022
áldozatsegítő hálózat fejlesztése 10 675
programnaptár 6 660
Újpesti városnapok 23 614
Karácsonyi vásár 12 004
egyéb cél szerinti tevékenység 77 720
Összesen: 198 695

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Tárgyév

felügyelő bizottsági tagok 3 116
ügyvezető 5 664
Összesen: 8 780

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 239 544 379 362
ebből:   
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0
D. Közszolgáltatási bevétel 233 081 375 373
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 6 463 3 989
H. Összes ráfordítás (kiadás) 237 381 375 225
ebből:   
I. Személyi jellegű kiadás 73 865 86 105
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 234 825 374 243
K. Adózott eredmény 3 907 3 007
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

Újpesti Sajtó Kft. Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]


