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1.



Bevezetés

Budakalász város médiakoncepciójának célja egy olyan új kommunikációs modell kialakítása és
bevezetése, amely egyrészt növeli a lakosság széleskörű tájékoztatásának hatékonyságát, másrészt
megteremti a folyamatos lakossági visszacsatolás lehetőségét.
A médiakoncepcióban megfogalmazott és megvalósított kommunikációs csatornák segítségével
létrejön a döntéshozó önkormányzat és a döntések által érintett lakosság közötti virtuális kapcsolat. 
A helyi médián keresztül hatékonyan közvetíthetők a polgárok számára szűkebb és tágabb
környezetük hírei, programjai, amelyekben az intézmények, a civil szervezetek, egyházak, és a
lakosok is helyet kapnak. Lehetőség nyílik az önkormányzat számára elengedhetetlen tájékoztatási
kötelezettségének ellátása a helyi médium működtetésével.

1. a) Budakalász elhelyezkedése

A 10 520 lakosú Budakalász a szentendrei kistérség részeként Budapest közvetlen
szomszédságában, attól északra helyezkedik el. A település a főváros agglomerációjának belső
övezetébe tartozik, gyakorlatilag összeépült a III. kerület északi részét képező Békásmegyerrel.
Ennek megfelelően a legerősebb vonzást Budapest gyakorolja rá, bár a kistérségi központ,
Szentendre is mindössze néhány kilométernyire található. 
A város a Pilis hegység délkeleti lábánál, a Szentendrei-Duna jobb partján fekszik. Budakalász
határa nyugat felé a Nagy-Kevély hegycsoportig nyúlik, keleten a Duna széles árterülete, északon
Pomáz és Szentendre, délen a Berdó-hegy és a békásmegyeri mocsaras területek határolják.
Budakalászt múltja, jelene és jövője egyaránt a fővároshoz köti; a város számára Budapest nem csak
főváros, régióközpont és megyeszékhely, hanem egyúttal partner is abban a kétirányú kapcsolatban,
amely a két település között évszázadok óta működik. 
Budapest közelségének jótékony hatása a közlekedési kapcsolatokban is megmutatkozik. A
település határában halad a 11. számú főút, illetve érinti a térség főúthálózatának legjelentősebb
fejlesztése, az M0-ás autópálya is. A településnek a szomszédos Pomázzal, illetve Ürömmel is
közvetlen közúti kapcsolata van. Budakalász központjának átmenő forgalom alóli tehermentesítése
érdekében elkészült az északnyugati elkerülő út nyomvonalterve is. Kedvező a település nem közúti
kapcsolatrendszere is, ebben kitüntetett helyen szerepel a HÉV szentendrei vonala. A városban a
HÉV három megállóhellyel rendelkezik, ami jó kapcsolatot jelent mind a főváros, mind Szentendre,
illetve a Dunakanyar felé. 

1. b) Demográfiai jellemzők

A rendszerváltást követően a népesség-növekedés dinamikája ismét felerősödött, ennek
köszönhetően 2001-re csaknem 9500 főre emelkedett a lakosságszám. Mivel a természetes
szaporodást szinte minden évben természetes fogyás váltotta fel, a növekedés kizárólag a fokozódó
beköltözésnek köszönhető. Mivel a természetes szaporodást továbbra is szinte évente változó
csekély mértékű növekedés vagy fogyás jellemzi, a lakosságszám növekedésében mind a mai napig
a bevándorlás a meghatározó tényező. 
Ennek köszönhetően Budakalász népességszáma napjainkban meghaladja a 10 500 főt, és a
jövőben ennek további emelkedése várható. A növekedés várható üteme azonban nehezen
megjósolható, hiszen Budakalász már most is sűrűn lakott településnek számít, a népsűrűség a teljes
közigazgatási területre számolva megközelíti a 700 fő/km2-t. Ez a kistérségi átlag közel
háromszorosa, ugyanakkor a térségben sem egyedülálló. Üröm ennél jóval telítettebb, és Szentendre
mutatói is hasonlóak. 
Budakalász kedvező demográfiai és foglalkoztatási adatai azt mutatják, hogy az agglomeráció többi
településéhez hasonlóan igen vonzó lakóhely. A Budapestről kiköltözők elsősorban a főváros
környéki településekben telepedtek le és munkahelyüket megtartva naponta ingáznak. A kitelepülési



folyamat fő nyertesei a közeli és jól megközelíthető települések, közöttük is előkelő helyen szerepel
Budakalász. A településre történő bevándorlás különösen a rendszerváltás után erősödött fel, 1990
óta Budakalász népességszáma több mint 2000 fővel növekedett, és mára meghaladta a 10 000 főt.
A kitelepülés napjainkban is folyamatos, és bár üteme az utóbbi néhány évben valamelyest lassult,
jelenleg is számottevő. A betelepülők jelentősen befolyásolják a lakosság korstruktúráját, a
kedvezőbb összetétel várhatóan a természetes szaporodás értékét is javítani fogja. A település
korstruktúrája alapján a 0–14 közötti korcsoport a népesség 17%-át képviseli. A népesség
demográfiai szerkezetéhez és korstruktúrájához, illetve a gazdasági környezethez igazodik a
foglalkozási szerkezet is. A lakosság aktivitása az országos átlagnál valamelyest magasabb (41,9%),
a 2% körül ingadozó munkanélküliségi ráta pedig kifejezetten alacsony, messze az országos szint
alatti, de a megye vagy a kistérség mutatójánál is kedvezőbb.
 2001-ben az aktív keresők 72,9%-a a szolgáltatásokban, 25,4%-a az iparban és 1,7%-a a
mezőgazdaságban talált munkát. A helyi aktív népesség 65,7%-a nem a lakóhelyén dolgozott, a fő
ingázási célpont Budapest volt. A helyben dolgozó népességet a közintézmények és a
ki-emelkedően nagy számú, 1700-at meghaladó − zömében kis- és közepes − vállalkozás
foglalkoztatja. 
Budakalász településképében a kertvárosi elemek a meghatározók, a település emiatt is igen keresett
a betelepülni szándékozók körében. A kertvárosi jelleg különösen domináns Szentistvántelep
területén, ez Budakalász legészakibb településrésze. A telepet 1951-ben népszavazás
eredményeként csatolták Pomáztól Budakalászhoz. 
A település központi funkciói és lakossági szolgáltatások a legutóbbi időkig részben a cent-rumban,
részben a fő közlekedési útvonalakhoz rendelten települtek, a nagy bevásárlóközpontok megépülése
után azonban számos lakossági szolgáltató szervezet és intézmény az új létesítményekben talált
otthonra. 
A közműellátottság a budapesti peremkerületekhez és az agglomerációs települések zöméhez képest
jóval előrébb tart. 
A település telefonhálózata megfelelő, az Internet előfizetők száma folyamatosan emelkedik.
Mindhárom mobiltelefon-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérhető a városban. 

1. c) Intézményi ellátottság 

A település méretéhez képest a közoktatási infrastruktúra megfelelő. Budakalászon jelenleg egy
bölcsőde, három óvoda (két önkormányzati és egy alapítványi fenntartású), két általános iskola, egy
művészeti iskola, valamint egy esti és levelező képzést folytató középiskola működik. A
közoktatásban kiemelt szerepet kap a művészeti képzés, a Kalászi Alapfokú Művészeti Iskola a
település művészeti életének, közösségi identitás megőrző aktivitásának elfogadott, meghatározó
színhelye. 
A közművelődés szolgálatában áll az 1996 óta működő Faluház, amelyben helyet kapott a városi
könyvtár is. Fenti két intézmény és a művészeti iskola 2008-ban a Kós Károly Általános Művelődési
Központ megalakulásával egységes szervezetbe integrálódott, ezzel Budakalász egy komplex,
többcélú közoktatási intézménnyel gazdagodott. 
Az egészségügyi ellátás rendszerében négy háziorvos, két gyermekorvos, két fogorvos, öt védőnő és
egy foglalkozás egészségügyet ellátó szakember, orvos működik a településen, valamint két
gyógyszertár is található Budakalászon. Az egészségügyi ellátást kiegészítik a szociális
gondoskodás intézményei, ezek közül első helyen érdemel említést a Kalászi Idősek Klubja, amely
napközbeni ellátást és házi gondozást biztosít a községben élő idős emberek számára. Külön kell
említést tenni a Gézengúz Alapítvány által 2004-ben létrehozott Cseppek Házáról, amely a
születéskor károsult, idegrendszeri károsodást szenvedett gyermekek rehabilitációjával foglalkozik. 



1. d) Gazdasági jellemzők

Budakalászon 2001-ben a legutóbbi népszámlálás felmérése szerint 2956-an dolgoztak, közülük
1361-en helyi lakosok, a többiek (1595 fő) más településekről jártak be dolgozni. Legtöbben a
szolgáltató ágazatokban találtak állást, de az ipari foglalkoztatottak száma is jelentős. A
mezőgazdasági dolgozók aránya ezzel szemben csekélynek mondható. A település gazdaságában a
kis- és középüzemek dominálnak, az egyéni és társas vállalkozások száma kiemelkedően magas.
Napjainkban is a kis- és középvállalkozások dominálnak, számuk kiemelkedően magas, meghaladja
az 1700-at. A kereskedelmi életet a nagy áruházláncok uralják, amelyek nemcsak a fogyasztói
igényeket elégítik ki, de település- és térségfejlesztő szerepük is jelentős. Munkaerőpiaci szerepük is
meghatározó, a település legnagyobb foglalkoztatóiként nem csupán a város lakóinak adnak
munkát, de más települések munkavállalóit is nagy számban tudják foglalkoztatni. A település
határában működő nagykereskedelmi vállalkozások (CORA, BricoStore, McDonald’s
Gyorsétterem, a Gyógynövény Kutató Intézet, és a közoktatási intézmények tudnak nagyobb
létszámú munkaerőt foglalkoztatni. 

2. A helyi média helye, szerepe

A demográfiai adatokból is kiderül, a budakalásziak nagy része – mintegy kétharmada - vagy a
munkába járás, vagy az iskolai oktatás miatt ingázik a főváros és lakóhelye között. Ugyanakkor az
itt élő emberek többsége kötődik a lakóhelyéhez. 
Cél, hogy a település lakói között viszonylag rendszeres és fontos együttműködés alakuljon ki, 
vegyenek  részt a helyi közéletben. E lokális kötődést elősegítheti a jól működő helyi média. 
A helyi sajtónak kiemelkedő szerep jut a lokálpatriotizmus kialakulásában és a helyi nyilvánosság
megteremtésében. Budakalászon megtaláljuk a helyi tömegtájékoztatási csatornák közül a
nyomtatott sajtót, a televíziót, valamint az utóbbi években egyre szélesebb körben elterjedő és egyre
több háztartásba eljutó internetet.  Az elektronikus és az írott tömegkommunikációs eszközök jól
kiegészítik egymást. 

A helyi média legfontosabb célkitűzése, hogy a településen élőket, a települést és közvetlen
környezetüket érintő mindig naprakész, pontos, objektív, tárgyilagos információval ellássa, valamint
interaktív kapcsolatot biztosítson a helyi közélet számára. 

3. Jogszabályi háttér

A médiát és a tömegkommunikációt az Országgyűlés által 2010. december 20-án elfogadott a  a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
szabályozza:
„Az Országgyûlés a közösség és az egyén érdekeinek felismerésébõl, a társadalom integritásának

elõmozdítása, a demokratikus berendezkedés megfelelõ mûködésének és a nemzeti, valamint

kulturális identitás megerõsítésének céljából, az Alkotmány és az alkotmányos elvek, valamint a



nemzetközi jogi és európai uniós normák tiszteletben tartásával, a technológiai fejlõdés által

elõidézett körülmények figyelembevételével, megóvva a véleménynyilvánítás és a szólás, valamint a

sajtó szabadságát, felismerve a médiaszolgáltatások kiemelkedõ kulturális, társadalmi és gazdasági

jelentõségét és a médiapiaci verseny biztosításának fontosságát, megalkotja a médiáról és a

tömegkommunikációról szóló törvényt”

4. A médiakoncepció szükségessége

Magyarországon az ezredforduló utáni első évtized végére ún. audiovizuális forradalom játszódott
le, napjainkban a hagyományos és a folyamatosan beáramló legújabb technikák - egyre nagyobb
tömegeket meghódítva - együtt élnek. 

A médiafejlődés általános iránya a sajtó, a rádió, és a televízió egy univerzális információátviteli
rendszer részévé válása. Az interaktivitás új fejezetet nyit az információáramlásban, szinte végtelen
lehetőséget kínálva a felhasználók számára. A kommunikáció forradalmi lehetősége az internet, a
„kreatív hozzászólás médiuma”, amely Magyarországon, s Budakalászon is egyre szélesebb
tömegeket vonz.

5. Kommunikációs csatornák

Budakalász polgárai a várost érintő fontosabb eseményekről többféleképpen értesülhetnek, a
tájékoztatás legfontosabb fórumait a helyi újságok, a kábeltelevíziós hirdetések és helyi televíziós
műsorok, valamint a település honlapja jelentik. 

a) A nyomtatott sajtó 

A nyilvánosság megteremtésének egyik alapvető eszköze a helyi írott sajtó. A lakosság tárgyilagos,
objektív és pártatlan tájékoztatásának egyik eszköze, mind e mellett teret nyit új
kezdeményezéseknek, egyben a lokálpatriotizmus kialakulásának nélkülözhetetlen eleme, közvetíti
a lakosság és az önkormányzat törekvéseit. 
Budakalászon nagy számban élnek idősebb emberek, akiknek a helyi lap jelenti az információt, a
kapcsolatot a külvilággal, a helyi környezettel. 
A kommunikációhoz a hirdetések, apróhirdetések is hozzátartoznak, hiszen a helyi lapnak egyrészt
ez a szolgáltatás is a feladatai közé tartozik, másrészt a lap költségvetése szempontjából sem
közömbös a hirdetésből származó bevétel. A reklámbevételek a hirdetések megszerzésére fordított
költségekkel csökkenek (nettó hirdetési ár 25%-a, mint szervezői jutalék), amelyet a kiadó az újság
bevételeit csökkentő tételként elszámolhat, a lapterjesztés indokolt költségeivel együtt. 

A polgárok leginkább a helyi sajtóból értesülnek a helyi közélet eseményeiről, döntéseiről, vitáiról.
Nagy felelősséget kíván a testületi ülésekről történő tudósítás, elsődleges követelmény a tényszerű
és pártatlan újságírói munka.



Az újság közvetít az önkormányzati üléseken történtekről, a határozatokról, kisebbségben maradt
ellenvéleményekről, időről időre lehetőséget ad a helyi képviselőknek, hogy beszámolhassanak
választóiknak a ténylegesen elvégzett munkáikról, eredményeikről, elmondhassák véleményüket a
saját, valamint az önkormányzat tevékenységéről. 
Nem adhat teret személyeskedéseknek, ellenségeskedéseknek, alaptalan, parttalan vitáknak. 

Budakalászon jelenleg két, rendszeres megjelenő helyi lap tájékoztatja a lakosságot a várost érintő
kérdésekben. 

 A KALÁSZ ÚJSÁG 1989 óta létező, kéthetente megjelenő közérdekű tájékoztató kiadvány.
1000 példányban a Budakalász Baráti Kör gondozásában készül, megvásárolható
valamennyi üzlethelyiségben és előfizethető a budakalászi postafióknál.

 A BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ 2007 március óta jelenik meg, kezdetben 3400, 2008 óta
3600 példányban. Közérdekű tájékoztató, havonta megjelenő kiadvány, amelyet az
Önkormányzat önerőből finanszíroz, és térítésmentesen eljuttat a település valamennyi
belterületi ingatlanába. A lapnak korábban a Kalászi Faluház Kulturális és Szolgáltató Kht.,
2008 óta a Kós Károly ÁMK a felelős lapkiadója. Valamennyi lapszám letölthető a település
honlapjáról is. 
Az újság kivitelezése:  A4-es formátumú, 16 fekete-fehér és 8 színes önkormányzati lap,
amely a város közéletéről szóló cikkeinek összegyűjtése, írása, tördelése, nyomdai
előkészítése, kivitelezése. 
A szerkesztő részletes feladatai: szerkesztő felel a megbízó felé a lap teljes tartalmáért,
információgyűjtés a Polgármesteri Hivatalból és az összegyűjtött információ elektronikus
feldolgozása, szerkesztése, nyomdai előkészítése, az újság rovatstruktúrájának és
oldaltükrének kialakítása (ehhez felhasználhatóak a korábban elkészült újság-laptervek),
képes illusztrációk beszerzése, megrendelő felkérésére helyszíni tudósítások, beszámolók
készítése (bizottsági ülések, testületi ülés, közmeghallgatás stb.), a rovatstruktúra folyamatos
karbantartása, igény esetén módosítása, bővítése, újságcikkek megírása vagy megíratása, a
beérkező olvasói és egyéb anyagok szerkesztése, a közerkölcs és a közízlés
követelményeinek érvényesítése a szerkesztés során, az újság nyomdai előkészítése,
kivitelezése, annak biztosítása, hogy az Újság előállítására és nyilvános közlésére vonatkozó
jogszabályi és egyéb rendelkezések maradéktalanul betartásra kerüljenek.

b) Helyi televízió 

Budakalászon a Budakalász Kábel TV Kft. által szolgáltatott csatornák között három televízió
műsora érhető el. 

Kós Károly Kulturális Televízió

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly Kulturális Televízió
létrehozására és működtetésére, a város értékeinek és hagyományainak megjelenítésére 2010. június



1-től 2011. május 31-ig tartó, határozott idejű szerződést kötött, amely szerződést az Önkormányzat
rendkívüli felmondással megszüntette 2011. február 1-jén. 
A Képviselő-testület 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített bruttó 6 M. Ft. működési
támogatás céljára a kulturális többletszolgáltatások biztosítása érdekében, valamint bruttó 5M. Ft.
összeget a televízió működtetéséhez szükséges audiovizuális eszközök beszerzésére, amely
eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik.

A Televízió 2010. július 1-én kezdte meg a műsorszolgáltatását. 

Műsorstruktúrájában:

 teret ad a Budakalászon működő civil szervezeteknek, kisebbségeknek, egyházaknak és
vallási gyülekezeteknek, bemutatva azok tevékenységét, illetve közösségteremtő erejét,

 figyelemmel kíséri az egészségügyi prevenció fontosságát, az egészséges életmódra nevelést,

 képújságot üzemeltet, amelyben az Önkormányzat, ill. intézményei térítésmentesen, egyéb
budakalászi szervezetek, lakosok pedig kedvezményesen hirdethetnek,

 a műsorszerkesztésben és a műsorok tartalmában figyelemmel van Budakalász
hagyományainak ápolására, a város értékeinek megjelenítésére, sokszínűségének
bemutatására,

a média korszerű eszköztárának kihasználásával és lokálpatrióta értékszemléletének érvényre
juttatásával járul hozzá a helyi társadalmi nyilvánosság, a civil társadalom és a közösségi élet
fejlesztéséhez, a polgárok identitástudatának erősítéséhez.

VKC televízió

Televízió 2005-ben kezdte meg működését Budakalász területén azzal a céllal, hogy eljuttassa a
helyi lakosoknak hétről hétre a legfontosabb információkat a település életéről, történéseiről és
eseményeiről.
Közműsor-szolgáltató a VKC Tv, és ennek a végletekig igyekeznek is megfelelni. Ezért kiemelt
helyet kapnak műsoraikban az önkormányzat hírei, a testületi ülések legfontosabb döntései, hiszen
ezek befolyásolják Budakalász lakóinak életét közvetlenül. De természetesen a nemzetiségek
programjai, a Faluház kulturális eseményei és a Sportcsarnok gazdag élete is helyet kap műsoraik
között, valamint a helyi oktatási intézmények programjai és versenyeredményeik is híradók részét
k é p e z i k .
Az Európai Unióban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a kistérségek. Szoros kapcsolatban állnak
ezért is a Pilisi és Dunakanyari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával, közvetítenek az
üléseikről, és rendszeresen összefoglalóikban is tájékoztatják a lakosságot. 
Emellett vallási műsorral, nagyobb események élő- vagy felvételről történő közvetítésével
szeretnének a pontos tájékozódáshoz, és természetesen a szórakozáshoz is hozzájárulni.
A helyi televízió üzemeltetésére, műsorszolgáltatásra a Budakalász Város Önkormányzat megbízási
szerződést kötött 2011. február 1-től 2011. április 30-ig határozott időre. A televízió
működtetéséhez a három hónapos időtartamra bruttó 3 MFt-ot biztosít.



Dera Tv

A pomázi Dera TV közműsort szolgáltató televízió elsősorban a kistérség híreiből ad tájékoztatást.
Szándékaik szerint bemutatják a kistérség minden lényeges közéleti kulturális és sport eseményét.
Megtalálható Pomázon, Budakalászon, Szentendrén, Pilisszentlászlón, Leányfalun. 
A televízió Budakalász Város Önkormányzattól 2009. évben bruttó 2,5 M. forint támogatást kapott
a közszolgálati információs feladatainak ellátásához.

 A műsorszolgáltatóval és a műsorszolgáltatással kapcsolatos elvárások/igények

Az Önkormányzat biztosítja - a résztulajdonát képező Budakalász Kábel Tv Kft. tulajdonában lévő
– kábeltelevíziós rendszeren csatornahasználati díj ellenében az analóg vagy digitális televíziós
csatorna változatlan továbbközvetítésére alkalmas frekvenciatartományt (csatornát), továbbá
lehetővé teszi, hogy azon a műsorszolgáltató műsorát – ideértve az értéknövelő és kiegészítő
szolgáltatásokat is – egyidejű változatlan vezetékes továbbközvetítéssel a kábelrendszerhez
csatlakozott előfizetők számára folyamatosan szolgáltathassa. 

A műsorszolgáltató vállalja a szükséges humánerőforrás biztosítását, amely lehetővé teszi a
változatos, pártatlan, hiteles és pontos tájékoztatást, a település közéletének, kulturális
sokszínűségének bemutatását.
Elsősorban Budakalász és régiójának polgárai számára nyújt kulturális, oktató, életmódjavító és
igényesen szórakoztató programokat kábelen, valamint interneten, a technikai-műszaki
lehetőségekhez mérten minél gyakrabban élő adásban.
Élő, egyenes adásban közvetíti a rendes és rendkívüli Képviselő-testületi üléseket a Polgármesteri
Hivatal tárgyalójában. 
Tájékoztatás nyújt a helyi politikai, közéleti eseményekről, sporthírekről. Beszámolókat,
összefoglalókat készít a kulturális rendezvényekről, melyben  helyet kapnak a közoktatási
intézmények hírei is. Minden önkormányzati rendezvényen, kiállításon, sporteseményen jelen van,
melyekről minden esetben beszámol a hírmagazinban.

Budakalász kulturális élete kiemelkedő a térségben. Évente több kulturális esemény zajlik a
városban a legkülönbözőbb képzőművészeti területeket érintve. Kiállítások, előadások, koncertek,
könyvbemutatók és számos más jellegű rendezvény. 
Ezek bemutatásán túl a műsorszolgáltatás feladata a közösségfejlesztés, a „budakalászi tudat”
kialakítása azáltal, hogy minden olyan alkalmat megörökít, ami által bepillantást nyerhetnek a
lakosok a színes, mozgalmas eseménydús város életébe. 
Műsoraiban bemutatja a  város kulturális életét meghatározó személyeket, művészeket, a díjjal
kitüntetetteket, illetve a koncertekről, előadásokról, könyvbemutatókról, fesztiválokról,
kiállításokról, konferenciákról tudósít.

A város sporteseményei, a helyi sportegyesületek csapatainak mérkőzései és az eredmények
hátterében zajló események, a várost érintő, s a városban zajló egyéb diák-, szabadidő- és
versenysport rendezvényei kerüljenek reflektorfénybe. 

Adjon hírt a szolgáltatókat, így a lakosságot is érintő eseményekről, ismertesse azokat a
problémákat, amelyekkel nap mint nap szembesülnek a budakalásziak. Keresse a választ arra is,



hogy mitől lehet sikeres egy vállalkozás és milyen napi nehézségekkel kell megküzdeniük a kis- és
középvállalkozásoknak. Mutassa be a helyi vállalkozásokat.

Adjon lehetőséget igény szerint  az önkormányzati képviselőknek, hogy  választói körzetüket érintő
önkormányzati döntések hátterét valamint annak várható hatásairól beszámolhasson, tájékoztatást
adhasson.

Engedjen bepillantást nyerni a budakalászi természet, a technika, az irodalom és a zene világába.
Ismertese meg a lakosokat a helyi népszokásokkal, hagyományokkal, érdekes mesterségekkel. 

Nyújtson információt a Polgármesteri Hivatal munkájával, a különböző ügyek intézésével
kapcsolatos eljárási rendről, ez ügyben keresse a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal
szakembereivel.

Biztosítson lehetőséget a helyi civil egyesületeknek, alapítványoknak, kisebbségeknek,
egyházközségeknek, hogy a város lakói megismerhessék, tájékozódjanak közösségteremtő 
tevékenységükről, újabb tagokat, támogatókat nyerjenek hasznos munkájukhoz.

A műsorszolgáltató a műsorstruktúra kialakításakor fordítson figyelmet a helyi szellemi értékek,
természeti és épített tájkultúránk bemutatására, - benne Budakalász német és szerb anyanyelvű
nemzetiségei kulturális örökségének, a hagyományőrző népművészeti tevékenység (zene, tánc,
kézművesség) népszerűsítésére. Engedjen teret a település testvérvárosi, kárpát-medencei
kapcsolatainak, a kalászi idegenforgalom és turizmus fejlődését elősegítő adottságok
bemutatásának. 
A tervezett adásfolyamban kapjanak szerepet a hitéleti, a sport- és gyermekműsorok is, továbbá
fordítson figyelmet az egészségnevelésre, az egészséges életmódra nevelésre, külön hangsúlyozva az
egészségügyi prevenció fontosságát.

A műsorszolgáltatás tartalma minden esetben a jogszabályi előírásoknak, a közerkölcsnek, a
közízlésnek megfelelően, legyen közérdekű, aktuális, érdeklődést kiváltó, objektív, pártatlan,
ismeretnyújtó és szórakoztató is egyben. A sugárzott műsorok illeszkedjenek Budakalász értékeihez
és Budakalász városi rangjához.

c) Honlap
A település honlapja (www.budakalasz.hu) a hazai önkormányzatok internetes megjelenése
tekintetében megfelelő kivitelű, funkcionálisan is jól használható. A honlapon megtalálhatók a
településre vonatkozó legfontosabb információk, a város életének aktuális hírei, eseményei, a
Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos információk, az önkormányzati rendeletek, a Budakalászi
Hírmondó lapszámai, linkek a települési intézményekhez, a testvértelepülésekhez. 
Elérhetők a honlapon a legfontosabb budakalászi szolgáltatók, az egészségügyi, közoktatási
intézmények, testvértelepülések, sportegyesületek weboldalai is. A települést és a közelmúlt
legfontosabb eseményeit bemutató képgalériában is találhatóak archív és friss képek. Jelenleg
fejlesztés alatt van, de már elérhető a Budakalász portál vakok és gyengén látók számára
(http://akadalymentes.budakalasz.hu), amely a látásukban korlátozottak számára teszi lehetővé a
település intézményeinek, híreinek, aktuális eseményeinek elérését. 
Megtalálható az interneten a www.budakalasz.lap.hu oldal is, amelyen a településsel kapcsolatos
számos fontos weboldal elérhető.



Folyamatos cél, hogy a település lakói mindig naprakész, friss, aktuális információkhoz jussanak a
honlapon keresztül, a hatósági nyomtatványok letölthetőek, használhatóak legyenek számukra.

Elvárások: 

 A honlap arculatának felülvizsgálata és megújítása, a weboldal tartalommal való feltöltése az
önkormányzat igényei szerint: informális, átlátható, kezelhető, használható, esztétikus,
dinamikus,

 A tartalom folyamatos szerkesztése, frissítése napi gyakorisággal (12 órán belül),
 A Képviselő-testületi és bizottsági ülések napirendjei, nyilvános előterjesztései, az ülések előtt

1-2 napos határidővel kerüljenek közzétételre,
 A szélesebb körű tájékoztatás céljából a közérdekű információk, dokumentumok, fényképek és

egyéb szükséges adathordozók beszerzése, a megbízott személyes és elektronikus
kapcsolattartása útján - Budakalász Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalától,
intézményeitől, gazdasági társaságaitól, a helyi civil szervezetektől, közületi szolgáltatóktól,

 Folyamatos tájékoztatás és információ közzététel a mindennapi társadalmi és közéleti
eseményekről, a weblapot, a lakosságot, közösségeket érintő témákról,

 A beszerzett információk felhasználásával esetenként publikációs anyagok megírása,
szerkesztése (tárgyilagos és objektív szempontok szerint) és azok közzététele a weblapon, 

 Felelősségvállalás, hogy a weblap megfeleljen a törvényi előírásoknak és közzétételére
vonatkozó etikai normáknak,

 Felelősségvállalás, hogy valamennyi, a honlapon közzétett tartalom harmadik személyek szerzői
jogát nem sérti és a tartalomfejlesztéshez, frissítéshez szabadon felhasználható,

 A weblapon megjelenő tartalom szabad további felhasználása az Önkormányzat részére,    
 A weboldal hivatkozása(i) a legelterjedtebb web-böngészőkön és az e-médiában megfelelően

megjelenjenek.

6. Javaslatok

A rendszerváltás idején lényegesen kisebb volt a helyi médiumok száma, mégis meghatározó
szerepük volt a településeken. A helyi vezetéssel együttműködve hozták létre azokat a
kommunikációs eszközöket, amelyeknek szerepük volt a változás elindításában, a nyitott
önkormányzati rendszer kialakulásában. 
Azóta ezek száma, színvonala és minősége javult és mára már elértük azt, hogy gyakorlatilag
nélkülözhetetlenek a helyi demokrácia működésében. Az objektív és a részletes helyi tájékoztatást
nem lehet más módon megoldani, mint helyi lapokkal, helyi televízióval, valamint helyi internetes
hírportállal. Így valósítható meg a hatékony működés, működtetés, az információval való ellátás, az
állandó, folyamatos visszacsatolás, amelynek megvalósítását az info-kommunikáció gyors
térhódítása indokolttá és szükségessé teszi.

a) közös gyártóbázis létrehozása



Az új médiatörvény tartalmazza, és nagyjából egy év alatt alakul ki az elképzelések szerinti, a
remények szerint hatékonyabban működő egységes magyar közszolgálati médiarendszer. 

Ennek egyik legfontosabb szereplője az új, közös gyártóbázis, amely Budakalász esetében is
célszerűvé teszi az információ áramlások eszközeinek, módjainak egységesítését.

Szakmai és gazdasági átgondolás alapján célszerűnek és hasznosnak látszik a helyi médiában is
követni az országos mintát, hiszen az együttműködésnek számos szakmai előnye van.  

A helyi televízió, újság, az internetes szerkesztőség azonos hírbázisból dolgozhat. Ezáltal a városi
kommunikáció egységessé és hatékonyabbá válhat. Az egységes szakmai vezetéssel közös
kommunikációs alapelvek és szakmai elvárások kidolgozására illetve betartatására nyílik lehetőség.

1. Budakalászon a technikai, műszaki lehetőségek figyelembe-vételével a lakosság
információval való elérésnek leggyorsabb módja az internet. Ehhez a település honlapjának
(www.budakalasz.hu) egy helyi hírportál feladatát is be kell töltenie.

2. Az önkormányzatnak meg kell találnia azt a műsorszolgáltatót, amely képes a magas
színvonalú televíziós műsorkészítésre, műsoraival minden frissességben, mind tartalomban,
mind műsorstruktúrában meg kell a településen élők elvárásainak.

3. A városi újságot átláthatóbbá, olvasmányosabbá, szellősebbé kell tenni, meg kell felelnie az
általános és alapvető elvárásoknak. Ne a korábbi testületi döntések gyűjteményévé váljék,
hanem a friss és a helyi események hírmondója legyen, beszámoljon a közelmúlt
eseményeiről, miközben információ terén előretekint.

b)  tájékoztatási munkacsoport

Az információ áramlások gyártóbázisba való terelését segíti a Polgármesteri Hivatalban, a
Polgármesteri Kabinet Irodán belül köztisztviselőkből álló ún. tájékoztatási munkacsoport, akiknek
feladata a helyi és országos média munkájának segítése, az önkormányzat PR tevékenységének
ellátása. 

A munkacsoport feladata az önkormányzat polgármesteri hivatalának, intézményeinek, gazdasági
társaságainak valamint a kerület civil-, társadalmi és egyéb szervezeteinek tájékoztatása alapján
összeállítani a város éves, havi, heti eseménynaptárt. 
Ennek érdekében folyamatosan tartják a kapcsolatot a különböző szervezetekkel, koordinálják az
információáramlást a médiumok között. 

A helyi demokrácia alapja az önkormányzati rendszer, s ennek keretében meghatározó szerep jut a
helyi médiának is. 

A program előnye: hatékonyabb, informatívabb, az önkormányzat munkáját és a lakosság
információval való ellátását jobban elősegítő média. A település kommunikációja átfedések nélkül
tervezhető, jobban ellenőrizhető, magasabb szintre emelve ezzel Budakalász önkormányzatának
kommunikációs színvonalát.

c) Intézkedési terv

http://www.budakalasz.hu


A közös egységes gyártóbázis működtetéséhez nyilvános, közbeszerzési pályázat kiírása során
választja ki az Önkormányzat a szolgáltatót.

feladat felelős határidő
1. közbeszerzési pályázat kiírása a helyi

média, a közös gyártóbázis
biztosítására

közbeszerzési referens
és aljegyző

Kt. döntést követően
azonnal

a)
helyi műsorszolgáltatás (TV)

b)
helyi önkormányzati újság szerkesztése,
tördelése, nyomdai előállítása
(BH/havonta 1 lapszám)

c)
a település honlapjának folyamatos
karbantartása, szerkesztése
(www.budakalasz.hu)

2. közbeszerzési eljárás lefolytatása várhatóan
3. közbeszerzési eljárás eredményének

kihirdetése, a nyertes megbízása,
szerződéskötés

várhatóan

4. a médiumok működtetése, koordinálása várhatóan

d) finanszírozás

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TV, újság, honlap üzemeltetésére a
mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja a működéshez, gyártáshoz szükséges költségeket. 

Zárszó

A koncepció figyelembe veszi Budakalász kulturális hagyományait, helyi sajátosságait, a lakosság
életkori összetételét, valamint a média napjainkban lejátszódó átalakulását. 

Budakalász, 2011. …….

Rogán László       dr. Molnár Éva
polgármester       jegyző


