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A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

  

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (a továbbiakban társaság) Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő vállalkozás. A tulajdonosi jogokat 
ZMJV Közgyűlése határozatai alapján gyakorolja. Az alapítónak ezen határozatait írásos 
formában kell az ügyvezető tudomására hozni, aki köteles a határozatokat összegyűjteni és 
„határozatok könyve” címmel elkülönítve nyilvántartani és vezetni. A tulajdonos – az Alapító 
Okirat módosításával – a társasághoz 3 tagú felügyelő bizottságot és egy könyvvizsgálót 
delegált. 

 

I.  A társaság jogállása, működési területe, tevékenységi köre 

 

1. Jogállása a Gazdasági társaságokról szóló 1988. VI. törvény alapján létrehozott 
Korlátolt Felelősségű Társaság.  

2. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 45-49. 

3. Képviselője: Frauenhoffer Márta 

4. Cégjegyzékszáma: 20-09-060879 

5. Adószáma: 10679902-2-20 

6. Statisztikai számjele: 10679902 6020 113 20 

7. Bánkszámlaszámai: OTP BANK: 11749008-20183406 

         RAIFFEISEN BANK: 12092309-01040658-00100001 

8. Működési területe: A televíziós és rádiós műsorok készítése és közvetítése esetén 
elsősorban Zalaegerszeg város és a sugárzó televízió által lefedett vonzáskörzete. A 
várost érintő egyes témák felkutatásában viszont Zala megye, illetőleg Magyarország. 
A televíziós műsorkészítés és egyéb közvetítésen túli tevékenységi körök 
gyakorlásának területe Magyarország. 

9. Tevékenységi köre: az Alapító Okiratban felsorolt tevékenységek. 

10. A Társaság három darab bélyegzővel rendelkezik. Valamennyin szerepel a cég neve, 
székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, és az OTP bankszámlaszám. Bélyegző 
használatára jogosultak: ügyvezető, stúdióvezető, pénzügyi munkatárs, 
marketingvezető. 
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II.  A társaság szervezete 

 

1. Felelős vezetője az Alapító Okiratban megnevezett ügyvezető. Az ügyvezető 
gyakorolja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. teljes működését. Felette a 
munkáltató jogokat az alapító gyakorolja. 

2. Az ügyvezető: végrehajtja az alapító által jóváhagyott üzletpolitikát, 

• munkáltatói jogokat gyakorol a társaság alkalmazottjai felett, 

• meghatározza az egyes műsorok műfaját, megjelenési gyakoriságát, 

• szakmai felügyeletet gyakorol a szerkesztők munkája felett, 

• felelősséggel tartozik a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. munkájáért.  

Az ügyvezetőt távollétében a stúdióvezető helyettesíti.  

3. A stúdióvezető: felelős a stúdió üzemszerű működéséért. Szakmai felügyeletet 
gyakorol a műszaki munkatársak és az operatőrök munkája felett. Munkája 
elvégzéséhez munkaköri leírást kap.  

4. A marketinges munkatárs: felelős a nonprofit és profitorientált műsorok anyagi 
hátterének megteremtéséért, az üzleti tervben meghatározott reklámbevételek 
teljesüléséért. Munkája elvégzéséhez munkaköri leírást kap.  

5. Szerkesztők: a társaság főállású alkalmazottai, illetve megbízási szerződéssel 
rendelkező kollégák. Feladatuk egyes műsorok önálló elkészítése. A szerkesztők az 
általuk készített műsorokért teljes felelősséget vállalnak. A főállású szerkesztők 
munkájuk elvégzéséhez munkaköri leírást kapnak a munkaszerződés mellékleteként.  

a. A szerkesztő munkatársak által elvégzett feladatok (munkakörök felsorolása): 
- műsor -, műsorrész szerkesztés,  
- műsor-, műsorrész vezetés, 
- riporteri munka, 
- gyártásszervezés, 
- szerkesztői asszisztencia 

6. Operatőrök, műszaki, technikai munkatársak: a társaság főállású alkalmazottai, illetve 
megbízási szerződéssel rendelkező kollégák. Feladatuk a műsorkészítés technikai 
részének lebonyolítása. Vezetőjük megbízás alapján a stúdióvezető, aki az elvégzendő 
feladatokhoz beosztást készít. 

a. Az operatőrök, technikai, műszaki munkatársak által végzett feladatok: 
- operatőri munka (külső és belső felvételek készítése) 
- helyszíni rögzítések, 
- vágás, montírozás, 
- világosítás, 
- adásrendezés, 
- műszaki karbantartás, 
- hang- és képtechnikai feladatok ellátása, 
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- díszletezés. 
 

7. Könyvelő: A ZTV és Rádió Kft. pénzügyi- és számviteli rendjéért felelős személy, aki 
kialakítja a ZTV és Rádió Kft. számviteli rendszerét, elvégzi a teljes számviteli 
munkát a bizonylatolástól a főkönyvi könyvelésen keresztül a beszámoló 
elkészítéséig. 
 
Ezt a munkát elláthatja: 
- főállású alkalmazott, 
- vállalkozó - megbízás alapján, 
- mellékfoglalkozású alkalmazott. 

8. Ügyviteli alkalmazott/pénzügyi munkatárs: a Társaság főállású alkalmazottja. Elvégzi 
a társaság adminisztrációs feladatait. Felelős az ügyiratkezelés rendjének betartásáért. 
Elvégzi a gazdasági vezető, könyvelő által számára meghatározott pénzügyi és 
számviteli feladatokat. A postázás, gépelés, levelezés, szervezői munka is feladatai 
közé tartozik. Az ügyvezető utasításai alapján irányítja a napi titkársági munkát. 

9. A televíziós és rádiós műsorkészítésre és közvetítésre, jogi képviseletre, 
reklámszervezésre, forgatókönyvírásra, pályázatírásra, szakértői munkára, statiszta 
szerepre, narrátori feladatokra, műsorvezetésre, kereskedelmi tevékenységre és egyéb 
munkakörök, valamint további alkalmi feladatokra a társaság alkalmi megbízásokkal, 
foglalkoztat külső munkatársakat, vállalkozókat, produceri irodákat. 

10. A Társaság szervezeti felépítését tartalmazó ábra a szabályzat 1-es számú 
mellékletében található.  

 

 
III. A társaság működése  

 

A társaság működése az alapításkor három fő tevékenységre épül, amely kiegészülhet a 
tevékenységi körökben felsorolt egyéb tevékenységekkel. 

• Televíziós és rádiós műsorok készítése, közvetítése. 

• Reklám- és referenciafilmek készítése, közvetítése (A Médiatörvényben megszabott 
kitételek alapján.) Egyéb tömegkommunikációs tevékenység végzése, úgymint 
filmvetítés (a televíziós műsorba illesztve) nyomtatott sajtóban való megjelenés, 
rádióműsor készítése és közvetítése, illetve értékesítése valamint egyéb kiadói 
tevékenység. Rendezvények, események szervezése. 

• Egyéb kereskedelmi, ügynöki- és szolgáltató tevékenységek. 
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III./1. Televíziós és rádiós műsorok készítése és közvetítése 

 

A társaság első számú kiemelt feladata: Az ügyvezető irányításával politikai pártoktól 
semleges, objektív műsorok készítése. 

A televíziós és rádiós műsorok gazdasági alapja: 

• Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott éves támogatás 

• Pályázati források 

• Televíziós és rádiós műsorok készítéséből valamint reklámtevékenységekből, illetve 
egyéb kereskedelmi szolgáltató és ügynöki tevékenységektől, továbbá pályázati 
forrásokból, tudósítások értékesítéséből, szakmai közösségek megbízásaiból származó 
saját bevétel. 

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. mindenkor a sugárzási engedélyben megszabott 
időpontokban közvetíti adásait. A ZTV műsorainak állandó elemei a híradók és az 
önkormányzati közvetítések. Az egyéb műsorok gyártását 

a, anyagi lehetőségek 

b, szakmai színvonal  

c, a nézői elvárások 

d, a versenyhelyzet 

e, a személyi és technikai feltételek alapján rugalmasan kezeli a társaság. Ennek megfelelően 
egyes műsorok megszüntetése, átalakítása vagy új műsorok indítása bármikor napirendre 
kerülhet. 

A ZTV saját készítésű műsorai mellett vendéganyagokat, filmeket is műsorára tűz. A 
műsorok készítésére és közlésére az ügyvezető megbízásából a stúdióvezető havi műsortervet 
és munkabeosztást készít. A főállású munkatársak munkaköri leírásuknak megfelelően, a 
külső munkatársak szerződés vagy eseti megbízás alapján, az előre egyeztetett módon 
működnek közre a műsorok, produkciók belső és külső helyszínen történő készítésében. 

A társaságnak, amennyiben üzleti érdekei úgy kívánják, joga és lehetősége van országos vagy 
regionális tömegkommunikációs vállalkozásokhoz, szakmai tömörülésekhez kapcsolódnia 
akár úgy, hogy megrendelésre anyagokat készít, akár szabad filmkészítési kapacitását adja 
bérbe, vagy más tömegkommunikációs vállalkozások által készített produkciókat közvetít, 
illetve tömegkommunikációs kampányokat bonyolít. Az ilyen jellegű vállalkozásokról, az 
ezekben való részvételről az ügyvezető dönt. Döntésekor érvényesülnie kell annak a 
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feltételnek, hogy az egyéb tömegkommunikációs tevékenység végzése nem történhet a 
közszolgálati műsorok rendjének és minőségének a rovására. 

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. üzemelteti az Egerszeg Rádiót a Zalaegerszeg 95.1 
MHz frekvencián.  

 

III./2. Reklámok, reklámfilmek, referenciafilmek kö zvetítése és készítése 

 

A társaság megrendelés alapján a tarifatáblázat iránymutatásai szerint végez bevétel orientált 
tevékenységet. Ennek formái az adott időszakban 

- reklámoldalak értékesítése a Képújságban 

- reklámfilmek, spotok készítése/sugárzása 

- referenciafilm készítése/sugárzása 

- reklámriport készítés és bemutatás 

- dokumentációs célú felvételek készítése 

- események kiközvetítése vagy televíziós közvetítés 

- szponzorok, támogatók megjelentetése műsorok mellett 

A reklámok elhelyezésére és időtartamára az aktuális Médiatörvény illetve a mindenkori 
Reklámtörvény szabályozói az irányadók. A reklám, referenciafilm stb. elkészítésében való 
közreműködés az ügyvezető és a stúdióvezető által történt felkérésre egyedi megbízás alapján 
történik. 

 

III.3. Egyéb kereskedelmi, ügynöki- és szolgáltató tevékenységek 

 

Ezeket a feladatokat a társaság kiegészítő tevékenységként végzi el. Az ilyen tevékenységek 
végzése vagy abban való közreműködés esetén az ügyvezető üzleti tervet készít és abban 
határozza meg a követendő üzletpolitikát. A regionális, országos kampányok lebonyolítása 
esetén hasonló eljárás történik, a konkrét feladatokat a marketing ügyintézőknek kell 
elvégezniük. 

 

IV. Munkarend  

 

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. sajátos tevékenységére való tekintettel alakítottuk ki 
a dolgozók munkarendjét. A munkaszerződéssel foglalkoztatottak napi irányadó munkarendje 
8 óra, melynek beosztását a munkáltató határozza meg. A munkahét hétfői nappal kezdődik, 
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azonban a munkavállalónak a munkahetet a mindenkori munkáltató által meghatározott 
beosztásnak megfelelően kell letöltenie, amelybe beletartozhat a pihenő- és munkaszüneti 
napon végzett munka is. 
A dolgozók konkrét feladatait és munkaidejét a munkaszerződés tartalmazza.  
A rendes szabadság mértékének és kiadásának megállapítása a hatályos Munkatörvénykönyv 
alapján történik.  
 

V. Béren kívüli juttatások 

 

Béren kívüli juttatásra a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. főállású munkavállalói és éves 
megbízási szerződéssel rendelkező dolgozói jogosultak (a mindenkor hatályos adótörvény 
szerint). A munkavállalókat a személyi alapbéren túlmenően a mindenkori adómentesen 
adható cafeteria juttatások illetik meg. Cafeteriaban akkor részesíti a munkavállalókat a 
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft, amennyiben azt a gazdálkodás lehetővé teszi. 
Kifizetése legkésőbb a tárgyév december 31-ei napjáig megtörténik. A juttatás formájáról a 
Társaság ügyvezetője dönt.  

 

VI. Munkabérel őleg 

 

Munkabérelőlegre jogosult minden olyan érvényes munka-, vagy megbízási szerződéssel 
rendelkező alkalmazott, akinek nincs lejárt tartozása a társaság felé. A munkabérelőleget a 
dolgozó jelen szabályzat 1. sz melléklete szerinti kérelme alapján az ügyvezető hagyja jóvá. A 
munkabérelőleg összege nem lehet nagyobb, mint a mindenkori minimálbér ötszöröse. A 
munkabérelőleg csak az 4.sz. melléklet szerinti jóváhagyott kérelem alapján lehet folyósítani 
a munkavállaló részére. A kérelem a kifizetés alapbizonylata. 

A munkabérelőleget legfeljebb 6 havi egyenlő részletben kell visszafizetni. A visszafizetés 
első részlete a munkabérelőleg folyósítását követő első munkabér kifizetéssel esedékes. A 
kérelemben a munkavállaló a vállalt havi részletek számát fel kell, hogy tüntesse. A 
visszafizetés oly módon történik, hogy az esedékes havi törlesztő részletet a társaság a 
munkavállaó nettó munkabéréből levonja. Ha határozott idejű szerződéssel alkalmazza a 
társaság a munkabérelőleget kérelmező munkavállalót, akkor a havi törlesztő-részletek száma 
nem haladhatja meg a szerződésből hátralévő hónapok számát. Amennyiben 
munkabérelőleget felvett dolgozó munkaviszonya a teljes összeg visszafizetése előtt 
megszűnik, úgy a munkabérelőleg vissza nem fizetett része a munkaviszony megszűnésének 
napján egy összegben esedékessé válik. 

 

VII. A társaság belső szabályzatai 

 

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. az alábbi szabályzatok betartása mellett végzi 
tevékenységét.  
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- Számviteli politika 

- Számlatükör 

- Számlarend 

- Értékelési szabályzat 

- Bizonylati rend 

- Pénzkezelési szabályzat 

- Leltározási szabályzat 

- Selejtezési szabályzat 

- Gépjármű üzemeltetési szabályzat 

- Adatkezelési szabályzat 

- Informatikai biztonsági szabályzat 

- Mobiltelefonhasználatra és előfizetésekre vonatkozó szabályzat 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 1-től visszavonásig érvényes.  

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: 

2.1. A ZTVés Rádió Kft. hirdetési díjtáblázatai 

2.2. A ZTV és Rádió Kft. tarifatáblázata  

2.3. Kérelem munkabérelőleg felvételére 

 

 

Zalaegerszeg, 2016. március 1. 

 

 

 

 

   ……………………………………….. 

Frauenhoffer Márta 
               ügyvezető 


