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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
Budapest Főváros Soroksár Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) 2015. március
10-én bízta meg a Vitexprint Kft.-t a Soroksári Hírlap (Továbbiakban: Hírlap) nyomdai
előkészítési, előállítási, leszállítási munkálataival.
Az Önkormányzat a Hírlap elkészítését rotációs cold-set 4+4 szín technológiával, körben
vágva, irkafűzés nélkül rendelte meg. A Hírlap általában 20 oldalas, de előfordulhat 16 vagy
24 oldalas lapterjedelem. (Mérete 230x320 mm. (Laptükör: 208x284 mm), Alkalmanként
10.000 példányszámban kerül előállításra és leszállításra.
A Hírlap a képviselő-testület munkarendjéhez – a hónap harmadik keddjéhez – viszonyítva az
azt követő hét péntekén – testületi ülést követő 10. napon jelenik meg.
Szintén a Vitexprint Kft. kapta meg a szerkesztői munkálatok elvégzésére szóló megbízást.
Ebben a munkában benne szerepel a művészeti szerkesztés, a tördelés, a fényképek nyomdai
felhasználásra történő előkészítése, a kiadvány végleges formában történő elektronikus
archiválás1, Pdf formátumban az önkormányzathoz történő eljuttatása.
A szerkesztésen belül ellátandó feladataink:
• A Hírlap témáinak összegyűjtése, a cikkek megírása/megírattatása.
• Más szerzők cikkeinek megjelentetése a szerzői jogok tiszteletben tartása, a név
feltüntetése mellett.
• Kapott képanyag nyomdai előkészítése, beszerkesztése a szerző nevének feltüntetése
mellett a Hírlap esztétikai megjelenése, színesítése érdekében.
• A Kiadó (Önkormányzat) által változatlan tartalommal megjelentetni kívánt írásos és
képes anyagok megjelentetése.
• Teljes tartalom szakmai és nyelvi szempontból történő javítása, szerkesztése.
• A lap menedzselése a cikkek megíratásától, az imprimatúra elkészítéséig.
A megbízást követően azonnal felvettem a kapcsolatot a kerületi intézményekkel egy
bemutatkozó levél keretében. Minden érintett hatékony együttműködése eredményezte, hogy
az elmúlt hónapokban igen tartalmas, közérdeklődésre számot tartó kiadvány lett a Hírlap.
Fontosnak tartottam, hogy a márciusig jól működő kerületi kapcsolatokat jól ismerő
újságírókat alkalmazzak.
A felelős szerkesztői feladatokkal Jónás Ágnest bíztam meg. Az elmúlt néhány hónap
beigazolta a hozzá fűzött reményeket. Magas fokú szakmai felkészültsége, dinamikus
egyénisége, megbízhatósága, pontos munkavégzése garancia volt a Hírlap tartalmának
színvonalára. A kerület számos fontos eseményén részt vett és azokról színvonalasan
tudósított, ő írta a testületi ülésekről szóló beszámolókat, és ő szerkesztette meg a Hírlap
további beérkezett anyagjait. (Lásd: Jónás Ágnes felelős szerkesztő mellékelt szakmai
beszámolóját.)
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Ilonka Mária is ismeri a helyi szervezeteket, kapcsolatokat ápol az egyházakkal, ezért ő is
megbízásos kapcsolatban áll velem. Cikkeit Jónás Ágnesnek, a felelős szerkesztőnek küldi,
aki dönt azok megjelentetéséről.
Én tartottam a kapcsolatot a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat oldalát szerkesztő
Pálné Hoffmann Krisztinával, aki mindig időben, lapzártáig megküldte ennek az oldalnak az
anyagát.
Lapzártáig kaptam meg a hirdetésszervezőtől, Jakab Lászlótól a hirdetési anyagokat is. Ezek
általában 2-4 oldalon jelentek meg. (Egy alkalommal előfordult 5 oldal terjedelmű hirdetés.)
A Hírlap imprimálását a Kiadó részéről a kiadásért felelős Dr. Laza Margit jegyzőasszony
végezte.
A Hírlap előállítási, nyomdai, szállítási, szerkesztési munkálatainak keretösszege 2015
márciusától decemberig a szerződés szerint 6.818.944,-Ft, azaz hatmilliónyolcszáztizennyolcezer-kilencszáznegyvennégyezer forint. Az önkormányzat által biztosított
keretösszeggel sikerült jól gazdálkodni, a kereten belül maradni.
Összességében úgy gondolom, a szerződésben foglalt paramétereknek megfelelően sikerült
minden esetben határidőre, megfelelő színvonalon, kitűnő tartalommal, informatív, és
esztétikailag is szép megjelenéssel előállítani a Soroksári Hírlap lapszámait.

Budapest, 2015. november 20.
Tisztelettel:

Elekes Adél
Vitexprint Kft.
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Szakmai beszámoló a Soroksári Hírlap felelős szerkesztői munkáiról
A Soroksári Hírlap szerkesztését és nyomdai munkálatait 2015 márciusa óta a Vitexprint Kft.
nyerte el, a felelős szerkesztői feladatokkal engem bízott meg. Abban a hónapban – egy igen
gyors egyeztetési és munkafolyamatot követően – már az általam szerkesztett lapot vehették
kezükbe az olvasók. A viszonylag zökkenőmentes feladatátvételt segítette, hogy újságíró
kolléganőmmel egyetemben ismerjük Soroksárt, már kialakított jó kapcsolatunk van az
önkormányzattal, a helyi intézményekkel, szervezetekkel.
Felelős szerkesztőként a hiteles, tényszerű, kiegyensúlyozott tájékoztatást tartom a
legfontosabb feladatomnak, a kiadó elvárásainak megfelelve, a médiatörvény betartásának
figyelembevételével. Azt tartom szem előtt, hogy a kerület lakosai pontos, és a megjelenés
gyakoriságának lehetőségei mellett, aktuális információkat kaphassanak mind az
önkormányzati döntésekről, mind az intézményi, civil szervezeti, egyházi és
sporteseményekről.
A szerkesztésnél kicsit más szempontokat tartottam fontosnak, mint elődöm. Természetesen
vannak megtartott „kötött” helyek, mint például a testületi ülés anyaga vagy a sporthírek,
illetve a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat oldala, de a beltartalmaknál
követhetőbb szerkesztési elvekre törekedtem.
A testületi üléssel kapcsolatos híradást követően – melyet minden alkalommal én állítok össze
– előre vettem az önkormányzati tájékoztatókat, felhívásokat, mivel ezek sok esetben éppen a
testületi ülés döntéseivel vannak összefüggésben, fontos határidőket tartalmaznak. A lakosság
így elsők között – és nem máshol, véletlenszerűen – találhatja meg ezeket a híreket. Ez
időnként nehézséget is okoz, mert míg korábban az írások terjedelme határozta meg az
újságon belüli helyet, úgy a vázolt elveket követve, a témaszerinti szerkesztéssel
tördeléstechnikailag kell jobban megküzdeni.
Nagyon jó az együttműködés a helyi intézményekkel. Felelős szerkesztőként minden
intézményvezetőt tájékoztattam a Hírlappal kapcsolatos változásról, megküldtem nekik az
aktuális év lapzártáit, és kértem, annak megfelelően juttassák el nekem a megjelentetésre
szánt programjaikat, tájékoztatóikat. Ettől függetlenül az aktuális lapzárta előtt is mindig
küldök egy figyelmeztető e-mailt a lapzártáról az intézményvezetőknek és az
önkormányzatnak is.
Az önkormányzat osztályaitól is rendszeresen megkapom a megjelentetendő anyagokat.
Náluk a lapzártához viszonyított esetleges késés oka az lehet, hogy a testületi határozatokat
várják be. Ilyen esetekben is mindig igyekszem rugalmasan kezelni a szerkesztést, még akkor
is, ha így a már beérkezett anyagokat át kell szerkesztenünk, át kell tördelnünk. Azért azt
megjegyzem, hogy a lapzárták betartása nagyban elősegíti a munkánkat.
Az önkormányzat által szervezett programok kiemelt helyet kapnak, lehetőség szerint
címlapon, vagy az újság elején szerepelnek. Ezeken a rendezvényeken felváltva
kolléganőmmel vagyunk jelen, az eseményekről tudósítunk, a résztvevőkkel interjúkat
készítünk.
A helyi iskolákkal, óvodákkal, a művelődési házzal, a zeneiskolával és a sportklubokkal is jó
a kapcsolat. Igényt tartanak a szereplésre, eredményeik publikálására. Ez érthető, mivel
nemcsak az intézmény eseményei, eredményei válnak ismertté, de ezeknek az információknak
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a közzétételét az érintett szülők, hozzátartozók is igénylik. Az intézmények
eredményességének bizonyítéka az újság hasábjain történő megjelenés. Emellett számos
pályázati projektnél kötelező is az ilyen jellegű közzététel. Állandónak mondható az egyházi
hírek megjelenése is, jó a kapcsolatunk a kerületi egyházi vezetőkkel.
Jelentős eredményként könyvelem el, hogy sikerült együttműködést kötni a soroksári
Grassalkovich körrel, így havi rendszerességgel jelenhetnek meg a nagy érdeklődésre számot
tartó helytörténeti írásaik a lapban.
A Soroksári Hírlap általában 20 oldalon jelenik meg évi 11 alkalommal. Ebben az évben az
októberi szám jelent meg 24, a novemberi 16 oldalon. Ha a jelzett oldalszámokba csak 1-1
cikk nem fér bele, azért nem lehet 4 oldallal megemelni a terjedelmet. Ilyenkor a fontossági
sorrendet az határozza meg, hogy van-e az adott híradással kapcsolatban felmerülő jogvesztő
vagy aktualitást vesztő dátum. Ha ilyen nincs, akkor időnként 1-1 cikk a következő hónapban
kerül megjelentetésre.
Mint jeleztem, a szerkesztésnél arra helyezek nagy hangsúlyt, hogy lehetőleg tartalmilag
összeillő témák kerüljenek egy oldalra. Úgy érzem, ennek köszönhetően szerkesztettebb,
átláthatóbb, követhetőbb tematikájú kiadvány kerülhetett a soroksári lakosokhoz.
Az első fél évben a rendezvényekről újságíró kollégám és én készítettük a fényképeket. Az
elmúlt két hónapban Teszár Ákos fotóst bízta meg az önkormányzat a rendezvények
fényképes dokumentálásával.
Az imprimálás továbbra is a kiadóval közösen, személy szerint dr. Laza Margit
jegyzőasszonnyal történik.
A Soroksári Hírlap 10 000 példányban jelenik meg, amelyből minden soroksári háztartásba,
illetve a XXIII. kerület intézményeibe (hivatal egységei, könyvtár, művelődési ház,
hirdetőpartnerek) is kerül. A Soroksári Hírlap PDF-ben a www.soroksar.hu honlapra is
felkerül.

Budapest, 2015. november

Jónás Ágnes
felelős szerkesztő
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