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Elszámolás a Tapolcai Média Közalapítvány 2014. évben kapott 

önkormányzati működési célú támogatásához 
 
 
A Tapolcai Média Közalapítvány célja az alapító okirat szerint: 
 
Tapolca Város és a városkörnyék lakosságának minél szélesebb körű, objektív tájékoztatása a 
demokratikusan működő helyi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, társulások, 
helyi demokratikus fórumok, céljairól, működéséről, hirdetések, sajtótermékek, kábelen 
terjesztett és sugárzott televíziós adások útján.  
 
Tapolcai Városi Televízió 
 
Alapítványunkat többek között azzal a szándékkal alapította meg Tapolca Város 
Önkormányzata, hogy az általunk létrehozott produkciókkal, hírműsorokkal, 
stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, eseményrögzítésekkel segítsük a lakosság 
tájékoztatását, ezáltal legyünk közösségformáló tényező. Munkánkat eddig sikerült a helyi 
közösség megelégedésére folytatnunk annak ellenére, hogy igen csekély költségvetéssel 
dolgozunk. Alapvető célunkként fogalmaztuk meg, hogy a szakmai követelményeket és a 
velünk támasztott elvárásokat egyensúlyban tudjuk tartani. Ennek érdekében rendszeresen – 
élőben – közvetítjük a képviselő-testületi üléseket, lehetőség szerint hírt adunk a 
kistérségben zajló eseményekről. A városi televízióban aktuálisan foglalkozunk várospolitikai 
kérdésekkel, helyet adunk a politikai pártok helyi képviselőinek is. Műsorpolitikánkban, 
műsorszerkezetünk kialakításában fontos szerep jut az egészségüggyel és az oktatással 
kapcsolatos kérdéseknek is. Rendszeresen tudósítunk az ezekkel kapcsolatos eseményekről, 
rendezvényekről.  
A nézői igények figyelembe vételével alakítottuk át műsorstruktúránkat. Szerdai adásainkat a 
következő szerdáig naponta kétszer, a Krónika hírmagazint pedig ezen felül még kétszer 
láthatják nézőink a hét napjain. Vasárnap vallási műsorral jelentkezünk. 2013 óta egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően digitális sugárzásra álltunk át. Ezzel jelentős eredményeket értünk 
el a kép- és hangminőség javításában, valamint vételkörzetünk is nőtt valamelyest, sok nézői 
visszajelzést kaptunk azóta is olyan területekről, ahol korábban nem volt látható a Tapolcai 
Városi Televízió. 
A sikerrel üzemeltetjük a tapolcaimedia Facebook oldalt, ahol műsoraink újból 
megtekintetőek. Az oldalkedvelések és megosztások azt mutatják, hogy igen jelentős azok 
száma, akik nem feltétlenül a televízió képernyőjén, hanem az internet segítségével követik 
műsorainkat.  



Nagy kihívás volt a 2014-es évben a választásokkal kapcsolatos műsorszerkesztés és 
műsorgyártás. Magunkra nézve irányadónak - mint minden kampány idején - a választási és 
a média törvényt, valamint a Helyi Televíziók Országos Egyesületének választási kézikönyvét 
tartjuk. A jelölteket bemutató műsoraink, vitaműsoraink, ingyenesen felajánlott megjelenési 
lehetőségként minden induló számára rendelkezésre álltak. Egyetlen negatív visszajelzést 
sem kaptuk és a helyi választási bizottságok számára sem nyújtottak be kifogást a televízió 
műsoraival kapcsolatban. 
A városi ünnepségekről, nemzeti ünnepeinkről, minden esetben az ünnephez méltó 
összeállítással emlékeztünk meg. Évről-évre gyarapodik azon kulturális események, 
fesztiválok száma, amelyek országosan is ismertté tették településünket. Nemcsak az 
idelátogató vendégek, de a helyiek is nagy számban jelennek meg rajtuk. Igyekeztünk ezek 
hangulatát, a fellépő művészek produkcióit is bemutatni nézőinknek.  
Kéthetente jelentkező sportmagazinunkban bemutatjuk a városban működő 
sportegyesületek, szakosztályok sportolóinak eredményeit, 2013-ban volt szerencsénk több, 
országosan is kiemelkedő helyi teljesítményről is hírt adnunk.  
Természetesen Tapolcán is – mint minden településen – voltak és vannak rendkívüli, nem 
várt események. Ezeken is igyekeztünk ott lenni és tudósítani. 
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a város intézményeivel, a rendőrkapitánysággal, civil 
szervezetekkel. Számukra kedvezményes megjelenési lehetőséget biztosítunk 
képújságunkban, amelyben rendszeresen olvashatóak a polgármesteri hivatal hirdetményei 
is.  
A műsort készítő stáb, kellő szakmai képzettséggel és televíziós gyakorlattal rendelkező 
személyekből áll. Lokálpatriotizmusuk biztosítja, hogy a Tapolcai Városi Televízió valóban a 
tapolcaiaknak szól.  
 
Új Tapolcai Újság: 
 
A Tapolcai Újság életében jelentős változás állt be a 2014-es esztendőben. Tapolca Város 
Önkormányzata úgy döntött, hogy változtat a kuratórium összetételén. N. Horváth Erzsébet 
kurátor helyére megválasztotta Füstös Zsuzsannát. Ezt követően nem sokkal az Újság 
főszerkesztői helyén is változás állt be. Az alapító önkormányzat nevében Dobó Zoltán 
polgármester - munkájának elismerése mellett elköszönt a főszerkesztőtől és felkérte a 
feladat ellátására Szijártó Jánost. Ekkor nemcsak az újság címében állt be változás (Új 
Tapolcai Újság helyett Tapolcai Újság), de abban is, hogy a nyomdai munkálatok a Tapolcai 
Kölcsey Nyomdából a veszprémi OOK Press Nyomdához kerültek. Decemberben egy szám 
jelent meg az új felállással.  
 
A 2012-es évben a két médium együtt indította útjára a www.tapolcaimedia.hu honlapot, 
amelyen folyamatosan olvashatóak az újságcikkek, és újra nézhetőek a Tapolca TV adásai. Az 
oldal népszerűsége nőtt a 2014-as évben, ami a látogatottsággal és nézői visszajelzésekkel 
világossá tette számunkra, hogy fontos az online jelenlét is. Az oldalról közvetlenül élőben 
nézhető a város tv. Az újság is elindította a www.tapolcaiujsag.hu oldalt, ahol napi szinten 
jelennek meg a város hírei. 
 
2014-ben Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 millió Ft működési célú 
támogatásban részesítette alapítványunkat. (1/1024.II.17 önk. rend. 4. melléklet, 8.) 
Ezt az összeget több részletben kaptuk meg az alapítótól: 

http://www.tapolcaimedia.hu/


- 1/148/2014 számú szerződés alapján 3.750 ezer Ft, amelyről alapítványunk hiteles 
számlamásolatokkal elszámolt az önkormányzatnak 2014. március 21-én. 

- A fennmaradó 11.250 ezer Ft támogatást nyolc részletben (4.250 ezer Ft és 7-szer 
egymillió Ft) utalta át az önkormányzat.  
 

Köszönet Tapolca Város önkormányzatának, hogy a támogatási összeget biztosítva fontosnak 
és szükségesnek tartja, hogy a helyi médiumok – Tapolcai Városi Televízió és a Tapolcai Újság 
– a tőlük megszokott jó színvonalon és minőségben tájékoztassa a város polgárait a Tapolcai 
Média Közalapítvány elnökeként, és kurátor társaim, Füstös Zsuzsanna és Kovács Melinda a 
Tapolcai Városi Televízió főszerkesztője– nevében is ígérhetem, hogy mindent elkövetünk 
azért, hogy az elvárásoknak továbbra is megfeleljünk. 
 
 
Tapolca, 2015.  
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