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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A cég fő tevékenysége Újpest Önkormányzatának  médiumainak (Újpesti Napló, Újpesti 

Közéleti  TV,  ujpest.hu,  facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer)  Újpest  Kártyairoda
működtetése, hirdetésszervezés rendezvényszervezés.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

Szakmai beszámoló ÚKTV – 2015.07.01-2015.12.31.

   Az Újpesti  Közéleti  Televízió  2015 második  fél  évében működése  során  továbbra  is  a
megújulásra  fókuszált.  Folytattuk  az  előző  félévben  már  bevált  tartalmi  újításokat,
kiegészítettük azokat, valamint az arculatot tekintve is mindezt modernebb köntösbe öltöztetve
tovább csiszoltuk. A műsorok már új háttérrel és csatornalogóval készülnek.
   Főműsorunk az Újpesti  Körkép híradós szerkezete végleges formát  kapott.  Egységesebb
anyagidőkkel  és  stílussal  szerkesztett,  így még  inkább  átfogó,  informatív  lett.  A műsor  új
hátteret kapott, a stúdióban kialakított green box segítségével. A pozitív tapasztalatok alapján a
green boxban történő adásfelvételt a sport műsor is alkalmazza, mely szintén, digitális háttérrel
kerül sugárzásra. A szintén évek óta futó Kulturkáló című kulturális műsorunk tartalmába is
kerültek  további  újítások.  A műsor  két  új  eleme,  a  könyv  és  filmajánló  rovatok  végleges
arculata és szakértői csapata is kialakult. 
  Az UKTV adásainak régebbi magazinjaiból szűntek meg műsorok, melyek helyére ezzel egy
időben újak kerültek.  A Találkozzunk minden nap!  című rovat  az ÚjpestKártya Programba
csatlakozott vállalkozásokat mutatja be, illetve emeli ki a kártya nyújtotta előnyöket, pozitív
tapasztalatokat a tulajdonosok szemével. A szintén új, Helyi érték című műsorunk szó szerint
értve a helyi  értékekre hívja fel  a figyelmet.  Tartalmát  tekintve tovább csiszoltuk az előző
félévhez  képest,  mely  még  jobban  beleilleszkedik  a  koncepcióba  és  az  arculatba.  Elemei:
Természetbarát (Újpest és környezete élővilágát mutatja be), Portré (mélyebb beszélgetés helyi
személyekkel,  akiket így közelebbről is megismerhetünk, és akikre büszkék lehetünk, vagy
példamutatóak lehetnek). A helyi érték műsorba került bele harmadik rovatként a már ismert
Helytörténetek is, mely mostantól tartalmilag az eddigi szobrok helyett Újpest védett épületeire
és azok múltjára, történetére fókuszál). Ahogy történt…. című új műsorunkban nézőink egy-
egy,  a  városban  történt  eseményen  készült  felvételeinket  nézhetik  meg  eredeti  hanggal,
kommentár nélkül összevágva. Továbbá a közelmúltban indult a női magazinunk is új névvel,
főcímmel és tartalommal, Női szakasz címmel várja a nézőket immáron a női témákat úgy
feldolgozva,  hogy  azok  is  a  helyi  értékekre,  eseményekre  koncentráló  tartalommal
jelentkezzenek.

Az ÚKTV működése - 2015. 07.01-2015.12.31.

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.
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A műsor felépítése:
- Újpesti Körkép: 20 perc
- Körkép Extra: 20 perc
- Helyi érték (különféle rovatok): 40 perc
- Sport: 40 perc
- Kulturkáló: 30 perc
- Kávéház vagy Találkozzunk minden nap!: 30 perc
- Női pálya: 30 perc
- Ahogy történt… : 30 perc

ÚKTV Heti műsortükör:

Nap Időpont Műsor

   

Hétfő 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

 19:00-19:30 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.)

 09:30-10:00 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.)
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 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

 12:00-12:30 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

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.)

 14:30-15:00 Újpesti Kávéház (ism.)
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 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

 19:00-19:30 Jövő idő (új adás)

 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.)
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 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

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 2015. 07.01.-2015.12.31.
Az elmúlt időszakban - helyi televízió lévén - igyekeztünk minden olyan témát 

feldolgozni, ami az újpestieket érdekelheti, számukra fontos és lényeges. Minden 
korosztályt próbálunk megcélozni. Készültek beszélgetések, kisfilmek. Ezeket újra 
felelevenítjük a nyári időszakban. Újpesti Körkép c. magazinműsorunkban az aktuális 
eseményekről, fontos évfordulókról számolunk be rendszeresen, illetve a közelgő 
programokról is tájékoztatjuk az újpestieket előzetesen. Új műsorunk, a Körkép Extra az 
aktuális események részletesebb feldolgozására ad lehetőséget, stúdióbeszélgetések 
formájában.

Állandó rovataink között szerepel a népszerű Kulturkáló c. magazin is, melyben fontos 
és időszerű kulturális hírekkel jelentkezünk, színészekkel, írókkal, költőkkel beszélgetünk. 
Ez a műsorunk rövidesen megújul, új dizájnnal, szerkesztési elvekkel, tartalmakkal és 
címmel jelentkezik majd a nyár második felétől.

Mivel Újpest sportos város, természetesen ÚjpestiSport 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 kéthetente adásba kerülő műsorunk is van: 

3. Szakmai stáb felépítése
- főszerkesztő (Tallér Edina)
- szerkesztő-riporterek (Rácz Zsuzsa, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, Domján Vivien, 

Prófusz József)
- vezető vágó, operatőr (Szirmai Gábor)
- operatőr-vágó (Benke József, Kálmán János)
- operatőr (Bata János)

- műszaki munkatárs (Lugosi András)



Újpesti Napló
Beszámoló az első félévről (2015.01.15-2015.06.30)
Elemzett idő: IX. évfolyam 01. lapszámától a 20. lapszámig

A beszámoló idején, 2015. június 18-tól, 2015. december 17-ig 22 lapszám jelent meg. Ebben 
az időszakban egyetlen újság lapszáma sem tért el a megszokott, 16 oldaltól. 
Létszám: Az újságírói feladatok mellett a korrektúra, és az Újpest-Káposztásmegyer facebook 
oldal napi szerkesztése, felügyelete Baski Sándoré, továbbá szintén a napi újságírói feladatok 
mellett a felelős szerkesztői munkát Viland Gabriella viszi. A szerkesztőség jelenleg így 4 fő 
állandó újságíró kollégával és a főszerkesztővel működik, kiegészítve a külsős munkatársakkal,
a tördelő és fotós kollégákkal.
Az Újpesti Napló teljes szerkesztősége:
Baski Sándor, Domján Vivien, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, Kónyi Zoltán, M. Orbán 
András, Prófusz József, Viland Gabriella, Várai Mihály
Főszerkesztő: Tallér Edina
2015 második félévében, új arculattal és tartalommal jelent meg az Újpesti Találkozások 
magazin hatodik száma, jelenleg pedig a hetedik számon dolgozunk. 
Lapszámok, kiemelt témák:
Az Újpesti Napló rovat-rendszere változatlan. 2-5. oldal témái, az önkormányzat döntéseivel,
eseményeivel,  eredményeivel foglalkoznak. A 6. oldal, mely a helytörténeti sorozatoké volt
(Akkor és most, Tizesvillamos, Made In Újpest), és a 7. oldal, melyen az Életmód rovat kapott
helyet,  némiképp  átalakult.   A 8-9.  oldal  színes  olvasmányos  riportjai  részben  maradtak,
kifejezetten kulturális témákra fókuszálva, (egyesületi, iskolai, jótékonysági stb. események),
de olykor az állandó rovatok kapnak ott  helyet,  figyelembe véve az adott  lapszám előnyös
szerkesztési  elveit.  Ezen  a  felületen  havonta  egyszer,  2  oldalon  az  önkormányzat  havi
programajánló plakátja kap helyet. A 10. oldalon és a 11. oldalon is állandó rovatok kapnak
helyet,  vagy kulturális  témák.  A 12.  oldalon  bűnügyi  tudósítások,  beszámolók,  felhívások,
rendőrségi hírek, továbbá az önkormányzat pályázati felhívásai jelennek meg. A sport rovat a
13. oldalon várja az olvasókat. Az apróhirdetések és a párthírek helye a 14. oldal. A 15.oldal a
piaci áraké és a hirdetéseké. Az utolsó oldalon mozaikszerűen tudósítunk röviden hangulatos
eseményekről, illetve képriportokat adunk közre a város életéből szemezgetve.
Főbb változások 2015-ben az Újpesti Naplóban:
- Több rövid hír 
- Figyelemfelkeltőbb címlaplídek 
- Több interjú, színesebb műfaji összetétel
- Közvetlen hang az olvasóhoz, olvasóval, olvasó által
- Új rovatok indítása, amelyben az „utca embere”, a város „hétköznapi hőse” jelenik meg, vagy
kap szót. 
- Konzervanyagok írása
Folytatódó rovatok:
Lettner Annamária Gasztronómiai sorozata, Tízes villamos, a Rendőrségi hírek, Párthírek, 
Made in Újpest. 
Rovatok:

 Diákok írták (iskolákkal együttműködésben, hétről hétre diákok írnak az iskolai 
eseményekről) 

 Publicisztika (kommentár, jegyzet, glossza, tartalomajánló)
 Újpesti séta (újpesti helyszíneken járva, egy-egy utcába „betévedve” felfedezünk 

valami érdekességet a műemlék épülettől egy jó kávézóig, érdekes üzletig, 
figyelemfelkeltő témáig. Városmarketing, gasztro, életmód kategória.)

 Kultérkép (kulturális oldal rövid hírekkel, kulturális programokkal és ismertetőkkel. 
Lényege, hogy egy (vagy két) oldalon van rendszerezve az összes ajánló és program.

[EsBo program]



Konkrét témák 2015. második félévében  
Az önkormányzat kezdeményezései:
Kiemelt helyet kapott az új Vásárcsarnok építése. 
A városban folyó felújítási munkák bemutatása: Görgey út, Semsey park, Ugró Gyula Park,
egyéb folyamatos munkálatok
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.
Szociális  segélyek témakörében történt  változások ismertetése,  szociális  rendszerben történt
változások, lakossági ügyintézést elősegítő változások. 
Az Újpesti Cseritri tevékenysége. 
Piac nap - az önkormányzat és a piac-és vásárcsarnok új kezdeményezése heti ½ oldalon hívja
fel a figyelmet a kedvezményes vásárlási lehetőségre.
A Piac-Placc népszerűsítése.
Tarzan Park – bővülő lehetőségek
Az Újpest Városgondnokság tevékenységének sorozatban történő bemutatása.
Játszótéri ivókutak, óriáshomokozó, játszóterek, szökőkutak, közterek.
Nyári táborok. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Újpest kártya program üzemeltetés 68 022 36 940

áldozat segítő hálózat 10 675 0
programnaptár 6 660 7 200

Városnapok 23 614 15 451
egyéb 89 724 37 893

Összesen: 198 695 97 484

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

ügyvezet 5 664 5 664

felügyelő bizottság 3 116 3 120
Összesen: 8 780 8 784

[EsBo program]



5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 379 362 270 791

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 202 450 99 163

E. Normatív támogatás 172 923 162 404
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 3 989 9 224

H. Összes ráfordítás (kiadás) 375 225 265 330
ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 86 105 90 795
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 374 243 270 791

K. Adózott eredmény 4 137 5 461
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

6. 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

[EsBo program]
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