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1.Kiegészítő melléklet: 

 

A vállalkozás rövid bemutatása 

 

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. március 24-én alakult. A gazdálkodó 

létrehozásának célja a kerületben élő lakosok számára rádiós-televíziós műsorszolgáltatás 

biztosítása, kerületi újság kiadása, a kerület életével kapcsolatos információk továbbítása a 

lakosok felé. 

 

A társaság székhelye: 1043 Budapest, Tavasz u. 4. I. em. 

 

A társaság közhasznú tevékenységei: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

      Film-, videó-és televízió műsor gyártása 

      Film-, videó- és televízió program terjesztése 

      Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 

      Világháló-portál szolgáltatás 

      Hírügynökségi tevékenység 

 

A társaságnál alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel. 

A Számviteli törvény 9. §-a és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a beszámoló 

formája: egyszerűsített éves beszámoló. 

 

Tulajdonosi szerkezet, tisztségviselők 

 

Tulajdonosok:   

Budapest Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzata 

1041 Budapest István út 14. 

   Tulajdoni hányad: 100% 

    

Felügyelő Bizottság:  dr. Bodnár Mária 

                                   1043 Budapest, Pozsonyi utca 6/A. 3/42. 

 

                                   Császár László 

                                   1048 Budapest, Szíjgyártó utca 4. 6/18 

 

                                   Czigler László 

                                   1046 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 87.  

 

Könyvvizsgáló: „Vagyon” Bt. (1039 Budapest, Árpád u.26.) nyilvántartásba vételi szám: 

000532) Aláíró könyvvizsgáló: Fekete Istvánné (1039 Budapest Árpád u.26). Nyilvántartásba 

vételi szám: 000532 

Könyvelést végző társaság: Azurit 2001 Kft., Bakó Andrea 
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A Számviteli politika főbb vonásai 

 

a) Célja: 

- a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutasson, 

-  meghatározza azokat az adatokat, amelyek a társaság valós vagyoni, pénzügyi 

helyzetének, működési eredményének bemutatásához szükségesek, 

-  bemutassa a vállalkozás adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő 

értékelési módok és eljárások, az eredmény kimutatása formájának megválasztását. 

 

     b) Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: 

 

A társaság az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és beruházásokat tényleges 

beszerzési áron, illetve előállítási költségen tartja nyilván, csökkentve azt az 

amortizációs politikában bemutatott leírásokkal. 

 

A társaság gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedéseit jelentős 

befektetéseket a könyv szerinti értéken tartja nyilván, csökkentve azt, ha a társaság 

piaci megítélése tartósan a befektetés nyilvántartási értéke alá csökkent. 

 

A követelések nyilvántartása az adósok által elismert összegben történik.  

 

A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyező összegen, a házi pénztárban lévő 

készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyező összegben értékeltük. 

 

A források értékelése könyv szerinti értéken történt. 

 

c) Amortizációs politika 

 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték feletti szellemi termékek és a tárgyi eszközök 

értékcsökkenési leírását lineárisan állapítjuk meg a bruttó érték alapján. A leírásnál a 

várható használati idő, a fizikai elhasználódás és az erkölcsi avulás kerül 

figyelembevételre. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésénél meg kell állapítani az eszköz 

hasznos élettartama végén várható maradványértéket. 

Maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában 

– a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – az 

eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várható realizálható értéke. Nulla 

lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. 

 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolása 

használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben történik. 

 

 

A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése 

 

A társaság számviteli rendszerének és politikájának kialakításakor nem tért el a Számviteli 

törvény 14. §-ában meghatározott alapelvektől.  
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Mérlegtételek bemutatása: 

 

Eszközök: 

 

Befektetett eszközök: 

 

A befektetett eszközök állománya 10.495eFt, amelynek megoszlása a következő: 

Immateriális javak                                                                                                       1.183eFt 

Műszaki berendezések, gépek, járművek            5.402eFt 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                         3.910eFt 

Befejezetlen beruházások                                           0eFt 

 

Készletek: 

A társaság a fordulónapon nem rendelkezik készlettel. 

  

Követelések: 

A Társaság követeléseinek összege 10.276eFt, melynek megoszlása a következő: 

Belföldi vevő követelések            9.740eFt 

Elszámolásra kiadott összeg                     0eFt 

Adóhatósággal szembeni követelések             436eFt 

Egyéb adott előlegek                             100eFt 

Szállítói túlfizetés                     0eFt 

 

Pénzeszközök: 

A Társaság pénzeszközeinek állománya 16.211eFt, amelyből 150eFt a házipénztárban fellelt 

készpénz és 16.061eFt a Kft. bankszámláján szereplő számlakövetelés. 

 

Aktív időbeli elhatárolás: 

Az aktív időbeli elhatárolások között 230eFt-ot mutat ki a társaság, amelyek az alábbiak:  

Bankkamat  jóváírás 2013. IV. né.                                                                                    0e Ft 

Nyomdai költség 2014. Újpest Kártyához kapcsolódóan                                              40e Ft 

Biztosítási díj                                                                                                                  74e Ft 

Számítástechnikai szolgáltatás                      116e Ft 

 

Források: 

A társaság jegyzett tőkéje 500eFt.  

A vállalkozás saját tőkéje 2013. december 31-én 6.308eFt, mely a következőképpen alakult: 

Jegyzett tőke:  500eFt 

Eredménytartalék                                                                                                        -355eFt 

Mérleg szerinti eredmény                                                                                          2.163eFt 

Lekötött tartalék pótbefizetésből (tulajdonos)                                                          4.000eFt 

 

Kötelezettségek 

 

A társaságnak 5 éven túli kötelezettségei nincsenek. 
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Hosszú lejáratú kötelezettségek: 

 

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 

A társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya 28.117eFt. Összetétele az alábbiak 

szerint alakult: 

Belföldi szállítók 18.157eFt 

Vevőktől kapott előlegek 0eFt 

Adóhatósággal szembeni kötelezettség 5.442eFt 

Bérek                                                                                                                         4.467eFt 

Egyéb kötelezettségek 51eFt 

 

A passzív időbeli elhatárolások között 1.472eFt került kimutatásra, amely a költségek 

időbeli elhatárolása az alábbiak szerint: 

2013.IV.negyedév jodíja                                               96eFt 

Internet- telefon ktg.                   215eFt 

Fénymásolásoló karbantartás ktg.                                    62eFt 

Ügyvédi dij 11-12.hó                                   360eFt 

Újpesti napló különszám nyomda ktg                                  341eFt 

Áramdíj                                                                                                                        129eFt 

Szórólap nyomdai ktg-e                 229eFt 

2013.12.hó futár ktg.                                                                                                     20eFt 

2013.12.hó benzinktg.                                               17eFt 

2013.12.hó munkaerőkölcsönzés dija                3eFt 

 

A passzív időbeli elhatárolások között 1.315eFt került kimutatásra, amely a 2014. évi 

bevételek időbeli elhatárolása az alábbiak szerint: 

Újpest Kártya 2013-ban befolyt befizetések                     468eFt 

Mobil applikáció áthozott támogatás                                                                          847eFt 

 

 

  



6 

 

 

Eredmény kimutatás adatainak bemutatása: 

Az árbevétel és egyéb bevételek alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

 

A társaság a 2013-es évben alaptevékenységének ellátásához az alábbi forrásokból szerzett 

bevételt:  

Alapítói támogatás 166.183eFt 

Vállalkozási árbevétel 6.463eFt 

Cél szerinti tevékenység árbevétele 63.280eFt 

Kormányhivatal munkavállaló bérköltségének támogatása                                       1.102eFt 

Cégautó lopáskár megtérítés                                                                                      2.615eFt 

Egyéb bevételek  2.516eFt 

Összesen: 239.544eFt 

 

A tevékenységgel kapcsolatosan a következő költségei illetve ráfordításai merültek fel: 

 

Anyagjellegű ráfordítások 148.322eFt 

Személyi jellegű ráfordítások 765.765eFt 

Értékcsökkenési leírás 5.649eFt 

Egyéb ráfordítások 7.645eFt 

 

Szokásos vállalkozási eredmény: 2.132eFt 

A Kft-ben az adóévben rendkívüli eredmény nem keletkezett. 

Adózás előtti eredmény: 2.132eFt 

 

Adóalap módosító tételek: 

 

Csökkentő tételek: 

Adó tv. szerinti értékcsökkenés                                                      5.888eFt 

Összesen:   5.888eFt 

 

Növelő tételek: 

Nem vállalkozási célú ráfordítás 45eFt 

Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés 5.649eFt 

Összesen: 5.694eFt 

 

Adómentesség Tao. 20§ 194eFt 

Összes bevétel 239.544eFt 

Kedvezményezett tevékenység bevétele 233.081eFt 

Kedvezményezett tevékenység aránya az 

összes bevételből 

97,3% 

Adómentes adóalap 1941eFt 

Adóalap 0eFt 

 

A tárgyévben az adóalap 0 eFt. 

Társasági adó: 0 eFt 
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Tájékoztató kiegészítések 

 

A tárgyévben a társaság Felügyelő Bizottságának tagjai bruttó 3.120eFt díjazásban 

részesültek. A társaságvezető tisztségviselőinek részére 7560eFt díjazás került kifizetésre. 

A társaság tevékenységével összefüggésben környezetvédelemmel kapcsolatos tételek nem 

keletkeztek. 

A társaság könyvvizsgálatát elvégző társaság a 2013-es évben 991eFt (780e+áfa)eFt 

díjazásban részesült. 

A beszámoló aláírására jogosult személy neve: Galbavi Mónika (Lakcím: 2181 IKLAD, Parti 

út 49.) 

 

Budapest, 2014.04.11. 

                                                                                             ____________________ 

           Galbavi Mónika 

  ügyvezető 
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N-B1                  FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

                             Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosainak 

 
Elvégeztem az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Tavasz utca 4.) 
mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Az egyszerűsített 
éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az 
eszközök és források egyező végösszege 37.212 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 2.163 e Ft 
nyereség - az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a 
számviteli politika jelentős elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó 
kiegészítő mellékletből áll. 
 
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a 
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért 
és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés 
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  
 
A könyvvizsgáló felelőssége 
Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom 
alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai 
követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, 
hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a 
lényeges hibás állításoktól. 
 
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő 
összegekről s közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves 
beszámoló akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a 
könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 
egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása 
szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati 
eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, 
hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A 
könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák 
megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az 
egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a 
megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói 
záradékom, véleményem. 
 
Záradék, vélemény 
A könyvvizsgálat során a vállalkozó Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 
egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint 
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, 
hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános 
számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves 
beszámoló a vállalkozó Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. december 31-én 
fennálló pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 
 
Budapest, 2014.04.11. 
 
 
Fekete Istvánné képviseletre jogosult 
“VAGYON” BT.                                                                              Fekete Istvánné 
1039 Budapest, Árpád u. 26.                                                            bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK száma: 000532                                                                     MKVK száma: 004513   
 

 
 



9 

 

 
N-T                                        TELJESSÉGI NYILATKOZAT 
 
Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013.12.31-i pénzügyi kimutatásainak (a 
mérleg, az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) 
auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi 
C. törvénnyel ("számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, 
igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az 
alábbiakban foglaltakat: 
1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek 
megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi 
kimutatásoknak az 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, 
valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, 
valamint pénzügyi helyzetéről hû és valós képet mutatnak. 
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére 
bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi 
kimutatásokra hatása lehet. 
3. Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik 
meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében. Nem 
történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen 
befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat. A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés 
során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások 
hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi 
kimutatások lényeges hatást gyakorolna. 
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és 
forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna 
tudomásukra. 
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére 
bocsátottunk: 
 A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt 
befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia 
megállapodásokat; a saját (részvény) tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, 
valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket; 
Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos 
korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat; korábban eladott eszközök 
visszavásárlására irányuló megállapodások. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések 
megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban 
szerepelniük kellene. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy 
követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét. 
6. A társaság nem ismer olyan a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk 
véleménye szerint érvényesíthetők lennének. 
7. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és 
megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban 
lévő társaságok ügyleteit. 
8. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, 
azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli. 
9. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés 
esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 
10. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi 
kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne. 
11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása az 2000. évi C., 
Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna. 
 

Budapest, 2014. április 11. 

               ___________________ 

          Galbavi Mónika 

               ügyvezető 
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

Az Újpesti Sajtó Kft. az adott évben nem kapott költségvetési támogatást. 

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Az Újpesti Sajtó Kft. az adott évben az Alapítótól kapott támogatásból, hirdetési bevételből, 

továbbá rendezvényszervezésből, marketing kommunikáció megvalósításából származó 

bevételből gazdálkodott. 

 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Az Újpesti Sajtó Kft. nem kapott cél szerinti juttatást. 

 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 

 

Az Újpesti Sajtó Kft. 2013. évben Budapest Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzatától 

166.183eFt költségvetési támogatásban részesült. 

 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

kimutatása 

Az érintett időszak alatt 2013. szeptember 31 ig egy személy töltötte be az ügyvezetői 

tisztséget, majd 2013. október 1-től ügyvezető váltás történt. 

Bruttó bére 2013. évben összesen: Bruttó 7.560eFt 

 

7. A közhasznúsági jelentés: 

 

Bevezető (Alap információk) 

 

A cég neve: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 

A Cég székhelye: 1043 Budapest, Tavasz utca 4. I. em. 

A Cég adószáma: 22610092-2-41 

Közhasznúsági fokozata: közhasznú 

Alapító: Budapest Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzata 

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. március 24. napján Alapító Okirattal alakult 

meg. 

 

A Cég tevékenysége 

 

Az Újpest Önkormányzata médiumainak (Újpesti Napló, Újpesti Közéleti TV, ujpest.hu, 

facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer) Újpest Kártya Iroda üzemeltetése működtetése, 

hirdetésszervezés, rendezvény-szervezés. 
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Az Újpesti Sajtó Kft. 2013. évi közhasznú tevékenysége: 

ÚKTV 

 

Komoly eredményt sikerült elérni az ÚKTV nézőszámának növelésében. Több hónapos 

tárgyalássorozatot követően sikerült megállapodni a UPC Magyarország Kft-vel, hogy az 

analóg műsorcsomagja mellett a digitálisban is továbbítsa az adásunkat. Így az év első 

negyedének végétől az addigi 9.500 háztartás helyett már 24.800 lakásban látható az ÚKTV 

műsora.  

 

Az ÚKTV működése 2013.01.01 – 12.31. 

 

A televízió tárgyév első hónapjától közösségi médiaszolgáltatóként működik. Ennek 

megfelelően a heti négyórás műsoridő teljes egészét közszolgálati műsorszámok alkotják.  

2013-ban olyan műsorrendet alakítottunk ki, amelyben réteg műsorszámok is helyet kaptak a 

közéleti magazin mellett. E műsorszámok a vélhető nézői érdeklődést célozták. Így került 

műsorrendbe családanyáknak szóló magazin, autókkal foglalkozó műsor, összeesküvés-

elméleteket bemutató sorozat, DIY (azaz csináld magad) magazin, horgász műsor, a Bródy 

Gimnázium média osztályával közösen készített ifjúsági magazin, kutyatartóknak szóló adás, 

gasztronómiai műsor. 

 

1. Műsoridő  

A heti műsoridő, a törvényben előírt 4 óra.  

o Péntekenként újul meg a műsor. 

o A műsorok közben képújság üzemel. 

 

2. Műsorszerkezet  

Az Újpesti Közéleti Televízió továbbra is pénteken frissíti adását. Az adásokat naponta 3 

alkalommal ismételjük. 

 

JövőIdő    25’ 

Körkép    30’ 

Sport    45’ 

Póráz nélkül / Barátunk az autó 30’ 

Konteó / Családanya  30’ 

Csali (havi)   30’ 

Kultúrkáló   20’ 

Kávéház    30’ 

Helytörténetek    15’ 

Padlásfeljáró   15’ 

Konyhatündér   15’ 

Trendi, vagy nem trendi  15’ 
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Barátunk az autó 

A Magyar Autóklubbal együttműködve praktikus tanácsokkal szolgálunk az 

autósoknak, illetve új modelleket tesztelünk. 
 

Póráz nélkül 

Igen, lehet póráz nélkül kutyát tartani. A hogyanra a Népszigeti Kutyaiskola oktatói 

tanítják meg a nézőket. 
 

Konteó 

Konteó. Ez egy új magyar szó. Mozaikszó. Jelentése: konspirációs teóriák. 

Népszerűbb elnevezése így hangzik: összeesküvés elmélet. Az efféle elméletek egyik 

részéről kiderül, hogy kamu, míg a másikról, hogy nagyon is igaz. 
 

Családanya 

Praktikus tanácsok kismamáknak, nagymamáknak, s akik azok lesznek. Pl. 

gyermeknevelés – gyerekorvos, pedagógus, gyermekpszichológus, hogyan jöjjünk ki 

olcsóbban, csináld magad, receptek. A vendégek közt igazi családanyák is 

megjelennek saját hasznos ötleteikkel. 
 

Csali 

Az újpesti sporthorgászok magazinja. 
 

Helytörténetek 

Először az Újpest Televízió által tíz éve forgatott Újpest köztéri szobrai és emléktáblái 

című sorozat nyomán járjuk végig a változásokat, újdonságokat. Ezt követően Újpest 

különböző városrészeinek létrejöttét, történetét mutatjuk be, az Újpesti Helytörténeti 

Gyűjteménnyel közösen. 
 

Padlásfeljáró 

Otthon elkészíthető ötletek, lakberendezési tárgyak átalakítása saját kezűleg. Új 

sorozatunkban felszaladunk a padlásra, alkotni. 
 

Konyhatündér 

Nem kell tanult séfnek lenni ahhoz, hogy a legkülönösebb menüsorokat készítsük el 

otthon. Ebben segítünk a Sanko Konyhastúdióval karöltve. 
 

Trendi, vagy nem trendi? 

Stílustanácsadás nőknek. Az aktuális trendek, fiatal divattervezők, új kollekciók 

bemutatása, ismertetése. 
 

JövőIdő 

Ifjúsági műsor, melyet az Újpesten élő fiatalok – általános és középiskolások 

szerkesztenek az ÚKTV szakmai stábjának segítségével. Aktív résztvevők a Bródy 

Imre oktatási Központ Médiaszakos diákjai. 
 

Újpesti Körkép 

Rendszeresen tájékoztat a helyi közösség híreiről, illetve egyéb hírszolgáltatást is 

végez, az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a 

közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismereteket terjeszti. 
 

KULturkáló 

Az Újpesten történt kulturális, művészeti eseményekről tudósít. 
 

Sport 

Rendszeresen tudósít a helyi iskolai sporteseményekről, az élsportok eseményeiről, 

bemutatja a kerületben működő sportegyesületeket, klubokat, szakosztályokat, Újpest 

kiemelkedő sportolóit. 
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Újpesti Kávéház 

Portréinterjúkban mutatja be Újpest kiemelkedő személyiségeit – művészeket, 

tudósokat, közéleti szereplőket. 

 

Szakmai stáb 

 főszerkesztő, rendező (Ditzendy Attila Arisztid) 

 felelős szerkesztő, szerkesztő-riporter (Antos Anna) 

 2 szerkesztő-riporter (Gergely Gábor, Juhász Mátyás) 

 vezető operatőr (Kálmán János) 

 vezető vágó – operatőr (Szirmai Gábor) 

 operatőr-vágó (Benke József) 

 operatőr - vágó(Vereb András) 

 műszaki vezető (Lugosi András) 

 

Főbb események, amelyekről tudósítottunk: 

 

 Szabadtéri rendezvények: Nemzeti ünnepek, emléknapok, 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, 

Fáklyás ballagás, Újpesti Téli Fesztivál, Találkozások-programsorozat, nyári napközis 

tábor eseményei. 
 

 Díjátadó ünnepségek: Újpest Egészségéért-díj, Újpest Gyermekeiért díj, Újpest Kiváló 

Tanulója-, Diáksportolója és Kiváló Diákközösségi Munkáért elismerés, Díszpolgári 

ünnepség. Sajtótájékoztatók.  
 

 Szoboravató(k). 
 

 Polgári védelmi bemutatók. 
 

 Jótékonysági koncertek, színházi előadások. 
 

  Drogprevenciós programok. 
 

 Iskolai jubileumok, külföldi cserelátogatások, projektek.  
 

 Jótékonysági napok, rendezvények.  
 

 Újpesti Cseriti egyre bővülő, jótékonysági eseményei. 

 

2013-ban kiemelt feladatai voltak: 

 Beszámolók az Új Széchenyi-Terv EU-s propjektjeinek Újpesten megvalósuló 

programjairól 
 

 A Tarzan Park és az uszoda építésének és átadásának dokumentálása 
 

 Az önkormányzat Nem Nagy Dolog! programjának népszerűsítése 
 

 A Vissza a Tungit! sorozatban az olvasók élményeinek közreadása 
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Újpesti Napló 
 

Az Újpesti Napló szerkesztőségében 2013-ban nem történtek személycserék. A korábbi év 

végére megteremtett stabil közösségi tájékoztatást szolgáló rovatrendszer az elmúlt évben is 

megmaradt. Ennek lényege a következő: 2-5. oldal az önkormányzat döntéseivel, 

eseményeivel, fejlesztéseivel, eredményeivel foglalkozik. A 6. oldal a helytörténeti 

sorozatoké (Akkor és most, Tizesvillamos, Made In Újpest), a 7. oldalon az Életmód rovat 

kap helyet. Itt foglalkozik a lap az egészséges testi, szellemi és lelki élethez szükségesekkel. 

A 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, jó tanácsok kerülnek megjelenésre. 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 eseményekről. 

 

Kiemelt témák, események, 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, ezek 
többségbe olvasói levél  
 középiskolai beiskolázási tájékoztató  
 ballagási melléklet 
 Valentin-napi üzenetek  
 alapítványok közlendői 
 programajánlók, rendezvények műsorai (intézményi és önkormányzati, pld. : 
Találkozzunk többször! Újpesti Karácsonyi Vásár, Városnapok, Káposztásmegyeri Nap, 
Sportnap, Horgászverseny, Fáklyás ballagás, Újpesti Téli Fesztivál, Tanévzáró suli-buli, stb). 
 pártok, szervezetek hírei, képviselői fogadóórák, programok 
 az egyházak közlendői 
 hahóóóbabák -sorozat 

 

A korábbi évihez képes egy lapszámmal több készült: 44 Újpesti Napló + 1 Újpesti Napló 

különszám. megjelenések: 

január 10., 17., 24, 31.  

február  7., 14., 21., 28.,  

március 7., 13., 21., 28.,  

április 5, 11., 18., 25., + ballagási melléklet : 48 oldalon   

május 3., 9., 16., 23., 30.,  

június 6., 13., 20., 27., 

július 4., 18.,  

augusztus 15., 26.,  

szeptember 05., 12., 19., 26.,  

október  3., 10., 17., 25., 30.,  

november 7., 14., 21., 28.,  

december  5., 12.  + egy különszám 16 oldalon.  
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Konzultációs lehetőség 

 Az Újpesti Napló egy kommunikációs szakképzésben résztvevő főiskolai hallgatónak 
nyújtott lehetőséget szakmai gyakorlatra. 
 

 Olvasói bejelentések, észrevételek fogadása, panaszos levelek megválaszolása.  
 

Projektek, rendezvények 

 

Újpest Önkormányzatával együttműködve a tavalyi év a fesztiválok éve volt, mely programok 

fő szervezője, hivatalos megvalósítója az Újpesti Sajtó Kft volt. Az Önkormányzattal 

együttműködve a jótékonyságra is kiemelt figyelmet fordítottunk, így minden eszközünkkel 

(szervezeti és kommunikációs) támogattuk az Újpesti Cseriti kezdeményezését.  

 

Megvalósult újpesti rendezvények 

 

Dátum Program Helyszín 

Jan. 17.- febr. 9.  „Találkozzunk többször” Téli fesztivál több helyszínen 

Február 8-9. Farsangfarki mulatság 
Homoktövis ált. Isk. és 
Szent I. tér 

Március 15. Koszorúzási ünnepség Petőfi szobor 

Május 2. Fáklyás ballagás 
Károlyi szobor + Szent 

István tér 

Május 4. „Találkozzunk többször” Horgászverseny Csömöri tó 

Május 11. 
„Találkozzunk többször” Káposztásmegyeri napok / Futó-és 

Kerékpáros Fesztivál 
Káposztásmegyer I. 

Május 25. „Találkozzunk többször” Családi nap Szigeti – Víztorony 

Május 26. Tarzan park avató  Tábor utca 

Június 21. Szent Iván éj Bőröndös utca 

Aug. 29-szep. 1. „Találkozzunk többször” Városnapok Szent István tér 

Szeptember 28. „Izzó parázs” Ugró Gyula utca 

Szept. 28. „Találkozzunk többször” Futó-és Kerékpáros Fesztivál Káposztásmegyer I. 

November 5. Uszodaavató Káposztásmegyer I. 

November 16. Találkozások Újpesti Jégpalota 

Nov. 29. – Dec. 24. „Találkozzunk többször” Karácsonyi Vásár Szent István tér 

 

  



16 

 

 

Főbb események 

Szabadtéri rendezvények:  

Nemzeti ünnepek, Találkozzunk többször! –programsorozat, Családi Nap, Újpesti 

Városnapok, Káposztásmegyeri Nap futófesztivállal, kulturális programmal és 

egészségnappal kombinálva, Egészségnap, Karácsonyi Vásár, Tavaszi Sportparti, 

tömegsport – rendezvények, Középiskolai börze, Tanévzáró suli-buli parti.  

Díjátadó ünnepségek:  

Újpest Egészségéért-díj, Újpest Gyermekeiért díj, Újpest Kiváló Tanulója-, 

Diáksportolója és Kiváló Diákközösségi Munkáért elismerés, Díszpolgári ünnepség.  

Sajtótájékoztatók.  

Egyebek: 

Szoboravató(k), Polgári védelmi bemutatók, Jótékonysági koncertek, színházi 

előadások, drog-prevenciós programok, külföldi cserelátogatások, projektek, 

Jótékonysági napok, események, rendezvények; Cseriti. 

 

Újpest Kártya Iroda üzemeltetése és ügyfélszolgálati feladatainak ellátása 
 

2013 őszén kapta a Sajtó Kft. azt a feladatot, hogy hozzon létre egy olyan újpesti közösséget, 

melyet az Újpest Kártya köt össze. A közösség tagjai Újpest lakossága és vállalkozásai. A 

kártya felmutatásával az emberek elfogadóhelyként működő vállalkozásoknál, valamint az 

önkormányzat létesítményeiben, rendezvényein kedvezményeket vehetnek igénybe. 

A kezdeményezéshez megvalósításának infrastrukturális és személyi feltételeit készítette elő a 

Kft. és közbeszereztetés útján, az Újmegyerért Kft. által valósította meg az Újpest Kártya 

Irodát. Cégünk kidolgozta az ügyfélszolgálati iroda működési rendjét, elősegítette és 

felügyelte a kártyaprogram kerületi bevezetését. 

 

www.ujpest.hu 
 

Újpest Önkormányzatának honlapja megtartotta a korábbi statikus hírtovábbítási funkciót 

felváltó „hírgyártást”, amely bejáratott gyakorlattá vált. Így az Újpesti Naplóval és az ÚKTV-

vel együttműködésben, több mint 80%-ban saját gyártású anyagok jelennek meg az ujpest.hu-

n. A szerkesztőség igyekszik folyamatosan fejleszteni az oldalt annak érdekében, hogy a 

lehető legszélesebb körű olvasói igényeket tudjuk kielégíteni. A hírszolgáltatáson kívül 

természetesen megmaradt a közérdekű információszolgáltatás is. A kerület internetes 

megjelenéseit a saját honlapon kívül a szintén a szerkesztőség által működtetett és felügyelt 

Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldal is erősíti, amely közelít a 16 ezres 

látogatottsághoz. Ezen keresztül leghamarabb tudjuk értesíteni a lakosságot az újpestet érintő 

történésekről.  

 

 

 

Budapest, 2014. április 11. 

 

 

              …………………………………… 

                     Galbavi Mónika 

                                                                       ügyvezető 

 

  

http://www.ujpest.hu/


17 

 

22610092-5814-572-01 
01-09-
935688 

Statisztikai számjel vagy adószám Cégjegyzékszám 

Az egyéb szervezet megnevezése: 
 

 
ÚJPESTI SAJTÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 

Az egyéb szervezet címe: 
 

 
1043 Budapest, Tavasz u.4. 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

záró beszámolójának mérlege 

2013.12.31 

ESZKÖZÖK 
  

adatok E Ft-ban 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  12 868   10 495 

2 I. Immateriális javak 378   1 183 

3 II. Tárgyi eszközök 12 490   9 312 

4 III. Befektetett pénzügyi eszközök       

5 B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) 16 465   26 487 

6 I.   Készletek 219     

7 II.  Követelések 5 673   10 276 

8 III. Értékpapírok       

9 IV. Pénzeszközök 10 573   16 211 

10 C. AKTíV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 769   230 

11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 30 102   37 212 
FORRÁSOK 

12 D. SAJÁT TŐKE 4 145   6 308 

13 I. Induló / Jegyzett tőke 500   500 

14 II. Tőkeváltozás / Eredmény -474   -355 

15 III. Lekötött tartalék 4 000   4 000 

16 IV. Értékelési tartalék       

17 
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 

-2 080   -1 744 

18 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből 2 199   3 907 

19 E. CÉLTARTALÉKOK       

20 F. KÖTELEZETTSÉGEK (22-23. sorok) 25 420   28 117 

21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek       

22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 25 420   28 117 

23 G PASSZíV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 537   2 787 

24 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 30 102   37 212 

      
     

Keltezés: Budapest, 2014. április 11. 
   

  
ügyvezető 
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ÚJPESTI SAJTÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 

Az egyéb szervezet címe: 
 

 
1043 Budapest, Tavasz u.4. 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

záró beszámolójának eredménykimutatása 

2013.12.31 

   
adatok E Ft-ban 

 
Sorszám A tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 

1. 
A. Összes közhasznú tevékenység 
bevétele 208 650   233 081 

2. 
    1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás 150 400   167 285 

3.             a. alapítótól 150 400   158 000 

4.             b. központi költségvetéstől     1 102 

5.             c. helyi önkormányzattól     8 183 

6.             d. egyéb, ebből 1%       

7.     2. Pályázati úton elnyert támogatás     0 

8. 
    3. Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel 58 246   63 280 

9.     4. Tagdíjból származó bevétel       

10.     5. Egyéb bevétel 4   2 516 

       - ebből továbbutalt támogatás       

11. B Vállalkozási tevékenység bevétele 6 888   6 463 

12. C. Összes bevétel (A+B) 215 538   239 544 

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 210 730   234 825 

14.     1. Anyagjellegű ráfordítások 138 769   146 918 

15.     2. Személyi jellegű ráfordítások 64 961   74 819 

16.     3. Értékcsökkenési leírás 2 529   5 577 

17.     4. Egyéb ráfordítások 4 471   7 511 

       - ebből továbbutalt támogatás 0   0 

18.     5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0   0 

19.     6. Rendkívüli ráfordítások 0   0 

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 4 689   2 556 

21.     1. Anyagjellegű ráfordítások 1 390   1 404 

22.     2. Személyi jellegű ráfordítások 3 058   946 

23.     3. Értékcsökkenési leírás 81   72 

24.     4. Egyéb ráfordítások 160   134 

25.     5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0   0 

26.     6. Rendkívüli ráfordítások 0   0 

27. F. Összes ráfordítás (D+E) 215 419   237 381 

28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 2 199   3 907 

29. H. Adófizetési kötelezettség     0 

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 2 199   3 907 

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -2 080   -1 744 
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Tájékoztató adatok 

32. A. Személyi jellegű ráfordítások 75 764 

33.     1. Bérköltség 53 610 

34.              ebből: - megbízási díjak 1 380 

35.                         - tiszteletdíjak 3 120 

36.     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 073 

37.     3. Bérjárulékok 14 081 

38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 

39. 
ebből: a Korm.rend. 16§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és 
továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 

     Keltezés: Budapest  2014. április 11. 
   

     

  
      

  
ügyvezető 

 


