
KÖZÉRDEKŰ ADATOK 
 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 
 

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 

Név: Szolnok Televízió Zrt. 

Székhely: Szolnok 

Postai cím: 5000, Szolnok, Hild tér 1, 

cégvezető: Pető Dávid 

Központi telefonszám: 0656426244  

Központi elektronikus levélcím: szolnoktv@szolnoktv.hu 

Honlap URL: www.szolnoktv.hu 

Adószám: 11279787-2-16 

Cégjegyzékszám: 16-10-001642 
 

2. Szervezeti felépítés, egyes szervezeti egységek feladatai 
 

A Szolnok Televízió cégvezetői posztját Pető Dávid tölti be 2021. január 7. 
óta A televízió műszaki vezetője Enyedi J. Gábor, a főszerkesztő Tálas László, a 
gyártásvezető Kovács Barnabás, az értékesítési és marketing vezető Tóth 
Piroska. 
 

A televíziónál 3 tagú felügyelő bizottság működik, melynek elnöke ifj. Dr. 
Tóta Áron, illetve 5 tagú igazgatótanács, melynek elnöke Csák László. 
  

A könyvelési feladatokat határozatlan időtartamú megbízási szerződéssel 
2017. július 1-től a Szollak Kft. látja el, a könyvvizsgálatot pedig továbbra is a 
Morál-Audit Kft. végzi. 
 
A Szolnok Televíziónál 2022-ben több szervezeti egység dolgozik: 
 
- Aktuális, hírműsor: Tálas László főszerkesztő irányítja a szerkesztőség munkáját, 
öt szerkesztő-riporter dolgozik. 
 
- magazin műsorok: közvetlenül a főszerkesztő irányítása alatt készülnek a 
magazinok, produkciók. Belsős és külsős munkatársak egyaránt készítik a 
különböző műsorokat. 
 



- értékesítés és marketing: az üzletkötői feladatokat hárman látják el, jutalékos 
rendszerben dolgoznak. Vezetőjük Tóth Piroska. 
 
- adásszerkesztés és online felületek: a főszerkesztő mellett a gyártásvezető és 
az adásszerkesztő végzi ezt a munkát a cégvezetővel való egyeztetés után.  
 
- műszaki, technikai részleg: a műszaki igazgató vezetésével és irányítása mellett 
működik ez a részleg. Ebbe a csoportba tartoznak a vágók, operatőrök, 
rögzítésvezetők, adásvezetők, hangmérnökök.  
 

A részlegek munkáját a gyártásvezető szervezi, fogja és hangolja össze, míg 
a cégvezetői feladatok ellátását egy pénztáros/gazdasági ügyintéző/ 
adminisztrátor kolléga segíti. 

 
A televízió munkatársai évek óta dolgoznak a Szolnok TV-ben, sokak háta 

mögött 15-20 éves gyakorlat áll. E mellett fontos az utánpótlás nevelése is, mely 
az ifjúsági műsorral elindult. A feladat mindenesetre nem könnyű, hiszen nehéz 
szakirányú végzettséggel rendelkező fiatalokat, friss diplomásokat is találni. 
Egyrészt az anyagi, másrészt szakmai okok miatt.  
 
 

3. Kapcsolat 
 
Postai elérhetőség: 5000, Szolnok, Hild tér 1. 
Telefonszám: 0656426244 
elektronikus levelezési cím: szolnoktv@szolnoktv.hu 
 

4. A felügyelt vagy ellenőrzés alatt álló költségvetési szervek 
A Szolnok Televízió Zrt. nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy 
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó 
szervvel. 
 

5. Gazdálkodó szervezetek 
A Szolnok Televízió Zrt. nem rendelkezik a tulajdonában álló vagy részvételével 
működő gazdálkodó szervezettel. 
 

6. Közalapítványok 
A Szolnok Televízió Zrt. nem rendelkezik általa alapított közalapítvánnyal. 
 
 

mailto:szolnoktv@szolnoktv.hu


7. Lapok 
A Szolnok Televízió Zrt. nem rendelkezik általa alapított lapokkal. 
 

8. Felettes felügyeli, törvényeségi ellenőrzést vagy felügyeletet 
gyakorló szerv 
Név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
Telefon: (56) 503-503 
Honlap: http://info.szolnok.hu/ 
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

 

• Alapító okiratot 

• Szervezeti és Működési Szabályzatot, amely tartalmazza a szervezeti 
felépítést, a szervezeti egységek megjelölését, valamint az egyes 
szervezeti egységek feladatait 

• Adatvédelmi szabályzatot. 

• Tevékenységére vonatkozó jogszabályok: 
o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
o A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
o A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény 
o A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
o A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
o Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
o Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 
o Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 
o A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 

ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
o A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 

 
 

 
 

 
 



2. Közszolgáltatások 
A Szolnok Televízió Zrt., mint közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezet általa 
nyújtott, költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezését az 
Alapító okirata tartalmazza. 
 

3. Közérdekű adatok igénylése 
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeit benyújthatja személyesen: a 
Szolnok Televízió Zrt. titkárságán, postai úton az 5000, Szolnok, Hild tér 1. címre 
küldött levéllel, elektronikus úton a szolnoktv@szolnoktv.hu e-mail címre 
küldött levéllel. 
 

Közzétételi listák 
A Szolnok Televízió Zrt. nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására 
irányuló szerződéssel. 
A Szolnok Televízió Zrt. nem rendelkezik különös közzétételi listával 
A Szolnok Televízió Zrt. nem rendelkezik egyedi közzétételi listával 
 

 Gazdálkodási adatok 
A működés törvényessége, ellenőrzések 
Vizsgálatok, ellenőrzések listája 
A Szolnok Televízió Zrt. nem rendelkezik nyilvános megállapításokat tartalmazó 
ellenőrzési listával. 
 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 

Korábban nem volt, jelenleg tart (2022.02.08.). 
 

A működés eredményessége, teljesítmény 
A Szolnok Televízió Zrt.működésének eredményességét az éves beszámoló, 
illetve a kiegészítő melléklete tartalmazza. 
 

Működési statisztika 
A Szolnok Televízió Zrt. működésének statisztikát az éves beszámoló, illetve a 
kiegészítő melléklete tartalmazza. 
 

Számviteli beszámolók 

Megtalálható a www.szolnoktv.hu oldal közhasznú adatok menüpont alatt. 
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III.Működés 
 

Foglalkoztatottak 
Az átlagos statisztikai létszám megtalálható az éves beszámolók kiegészítő 
mellékleteiben a www.szolnoktv.hu oldal közhasznú adatok menüpont alatt. 

Vezető és vezető tisztségviselők munkabére, rendszeres juttatásai megtalálható 

a www.szolnoktv.hu oldal közhasznú adatok menüpont alatt. 
 

Támogatások 
A kapott támogatásokra vonatkozó adatok megtalálhatók az éves beszámolók 
kiegészítő mellékletében. 
 

Közbeszerzés 
A Szolnok Televízió Zrt-nél nincs ilyen tevékenység. 

http://www.szolnoktv.hu/
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