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A pályázati jelentkezések elemzését követően a Bizottság meghozta az alábbi 
 
 

                                                         J A V A S L A T O T  
                            

 
 Javasoljuk Szabadka város polgármesterének, hogy a Köztájékoztatás területén médiatartalmak 
gyártására vonatkozó projektek társfinanszírozására Szabadka város költségvetésében előirányzott 
eszközöket az alábbi pályázók kapják meg: 

 
1.   ZORAN KOKAR PR , SZÁMÍTÓGÉPES ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, 

KERESKEDELEM, STUDIO KOKAR - BELGRÁD - MISS6TEEN 
A Bizottság nem támogatta a következő projekt támogatását: „Internet és közösségi hálók a 

fiatalok nevelésének szolgálatában“, Ennek oka, hogy a projekt nem teljesíti a pályázat céljait, elsősorban 
az elsődleges célcsoport tekintetében, ugyanis a tinédzserekre vonatkozik, és nem a szabadkai polgárokat 
célozza meg. A projekt általános céljának leírásában az olvasható, hogy a tinédzserek a legveszélyeztetettebb 
populáció, anélkül, hogy bármilyen magyarázatot adtak volna a veszélyeztetettség fajtájáról, és hogy a 
projekt miként oldaná meg a problémát. A kérelmező emellett nem küldte el a weboldal látogatottsági 
mutatóit Szabadka város területére vonatkozóan. 

 
2.   HONESTAS ÜGYNÖKSÉG – Sebestyén Imre - Vajdaság ma 

A bizottsági tagok úgy vélik, hogy a „Szabadkai panoráma“ elnevezésű projekt a projekt nem 
teljesíti a pályázati feltételeket, mert nem határozták meg világosan a célcsoportokat, továbbá a költségek 
megalapozottságát sem, a költségvetési javaslat gazdasági indokoltsága szempontjából a javasolt projekt 
céltevékenységeinek viszonylatában. 

 
3.   PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY - PANNON TV, PANNON RÁDIÓ 

A Bizottság véleménye szerint a „Pannon TV szabadkai műsora” teljesíti a pályázati feltételeket, 
mert a lehető legnagyobb mértékben kielégíti a szabadkai polgárok igényeit, és teljesíti a közérdeket. 
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló költségvetési eszközök, korlátozottak, a Bizottság javasolja, hogy 
a projektre 4.000.000,00 dinárt ítéljenek oda, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti 
költségekre fordítsák. 

 
4.   SNOMA Kft. – IKS TELEVÍZIÓ 

A Bizottság véleménye szerint a „Szabadka ma” elnevezésű projekt alkalmas közérdek 
megvalósítására a köztájékoztatás területén. A döntés meghozatala alkalmával a bizottság szem előtt tartotta, 
hogy a projekt eleget tesz a pályázati céloknak, főként azért mert összhangban van a célcsoportok 
szükségleteivel és prioritásaival. A Bizottság javasolja, hogy a projektre 900.000,00 dinárt ítéljenek oda, 
azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. 

 
5.   SUBOTIČKE NOVINE - Marketing és értékesítés    

A Bizottság úgy véli, hogy a „Kisgazdaság – nagy fejlődés“ projekt eleget tesz a pályázati 



 

 

feltételeknek, tekintettel arra, hogy a kisvállalatok fejlődésére fókuszál, és a kétirányú kommunikáció 
megvalósítására törekszik. A Bizottság véleménye szerint ebben a projekt a médiák és a fogyasztók közötti 
interakció innovatív megoldását foglalja magában. A Bizottság javasolja, hogy a projektre 600.000,00 dinárt 
ítéljenek oda, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. 

 
6.     DINOVIZIJA SZTR, TV VIDEO GYÁRTÁS  

A bizottsági tagok úgy vélik, hogy „Szabadka város gazdasági, idegenforgalmi, infrastrukturális 
és kulturális lehetőségeinek, fejlesztésének és programjainak a figyelemmel követése és bemutatása 
2016-ban – sajtófigyelő” elnevezésű projekt megfelel a pályázati feltételeknek, mert a weboldalon keresztül 
történő médiafigyelés révén, interaktív kommunikációs formaként hozzájárul a szabadkai polgárok jobb 
tájékoztatásához, és a város turisztikai, kulturális és gazdasági lehetőségeinek bemutatásához. A Bizottság 
javasolja, hogy a projektre 300.000,00 dinárt ítéljenek oda, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket 
személyzeti költségekre kell fordítani. 

 
7.   MALIN Polgári Egyesület  

A Bizottság véleménye szerint „A köztájékoztatás erősítése és fejlesztése Szabadkán a 
környezetvédelem és az emberi jogok területén“ projektnek nincsenek világosan megfogalmazott céljai,  
nincsenek felsorolva azok a mutatók, melyek definiálnák, ezért a projekt nem teljesíti a pályázati feltételeket. 
Ugyanakkor a projekt költségvetésében feltűntetett költségek nem eléggé megalapozottak a költségvetési 
javaslat gazdasági indokoltsága szempontjából a javasolt projekt céltevékenységeinek viszonylatában. 

 
8.   YU ECO Kft. SZABADKA - TV  

A Bizottság véleménye szerint „A szabadkai polgárok közérdekű tájékoztatása” projekt teljesíti a 
pályázat feltételeit, mert minden szegmensében eleget tesz a projekt értékeléséhez felsorolt legtöbb 
kritériumnak. A Bizottság javasolja, hogy a projektre 3.100.000,00 dinárt ítéljenek oda, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. 

 
9.   YU ECO Kft. SZABADKA - rádió 

A Bizottság véleménye szerint Az újrahasznosítás útjai elnevezésű projekt eleget tesz a 
feltételeknek, és a Bizottság 400.000,00 dinár odaítélését javasolja, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. Javaslattevés alkalmával a Bizottság szem előtt tartotta, 
hogy a projektnek nagy jelentősége van a polgárok környezetvédelmi ismereteinek bővítése tekintetében, 
aminek célja a környezetvédelem fejlesztése.  

 
10.  HORVÁT FÜGGETLEN LISTA EGYESÜLET – HRVATSKE NOVINE FOLYÓIRAT 

 A Bizottság nem támogatta a Hrvatske novine c. folyóirat nevű projektet, mert nem tesz eleget a 
pályázati feltételeknek. A projekt leírásában és specifikus céljaiban nem mutat semmilyen tevékenységet a 
média alaptevékenységén kívül, mely a projekttől függetlenül valósul meg. Emellett a költségvetés és a 
költségek indokoltsága nem tesznek eleget a pályázati feltételeknek, az előirányzott költségek és 
tevékenységek összehangoltsága tekintetében. 

 
11.  HORVÁT FÜGGETLEN LISTA EGYESÜLET - HRVATSKE NOVINE - HÍREK 

A Bizottság véleménye szerint a Hrvatske novine – hírek – internet nevű projekt teljesíti a 
pályázati feltételeket, tekintettel arra, hogy a projekt a horvát kisebbségi intézmények munkájáról való 
tájékoztatásra vonatkozik, és hozzájárul a nyelv és a kultúra védelmének javításához. A Bizottság 300.000,00 
dinár odaítélését javasolja, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre fordítsák. 

 
12.  ZELENI KRUG KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZET A FENNTARTHATÓ 

FEJLŐDÉSÉRT, EKOLIST ÚJVIDÉK 
A Bizottság véleménye szerint A Szabadka városa – a zöld város nevű projekt nem felel meg a 

szabadkai polgárok közérdekű tájékoztatása iránti igénynek, mert a projektben nem közölték az Ekolist 
folyóirat szabadkai médiajelenlétének illetve képviseletének mutatóit. Emellett nem definiálták eléggé a 
projekt eredményességi és fenntarthatósági mutatóit. 

 
12.  SUBOTICA INFO - NIKOLA TUMBAS PR Noah agency fényképész üzlet, Szabadka 

A Bizottság támogatja a Subotica info 2016 nevű projektet. Úgy véli, eleget tesz a feltételeknek, és 
450.000,00 dinár odaítélését javasolja, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre 



 

 

kell irányítani. A javaslathozatalkor a Bizottság szem előtt tartotta a világosan megfogalmazott 
helyzetleírást, valamint a megoldás módját.   

 
13.  BÁCSKAI PRAVOSZLÁV EGYHÁZMEGYE - RADIO SLAVOSLOVLJE          

A bizottsági tagok úgy vélik, hogy a „Szentséget – a világnak” nevű projekt eleget tesz a 
feltételeknek, és 300.000,00 dinár odaítélését javasolja, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket 
személyzeti költségekre kell irányítani. A javaslat meghozatalakor a Bizottság figyelembe vette, hogy a 
projekt célja olyan műsorok gyártása és sugárzása, melyek az emberek közötti szeretetet, a kölcsönös 
megbékélést hirdetik egy olyan többnemzetiségű környezetben, mint amilyen Szabadka. 

 
14.  BUNYEVÁC IFJÚSÁGI KÖZPONT PE – BUNYEVÁC RÁDIÓ    

A Bizottság véleménye szerint Bunyevác szó (Bunjevačka rič) projekt, ill. rádiós műsor megfelel a 
pályázati feltételeknek, és ezért 300.000,00 dinár odaítélését javasolja, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. A Bizottság szem előtt tartotta, hogy a projekt célja az 
anyanyelven történő tájékoztatásra való jog megvalósítása, valamint a bunyevác nyelv ápolása és megőrzése. 

 
16.  BUNYEVÁC MÉDIAKÖZPONT - internet híradás 
A Bizottság véleménye szerint a Bunyevác szó (Bunjevačka rič) nevű internetes projekt célja már a 

rádióállomáson keresztül megvalósuló Bunjevačka rič elnevezésű projekt révén kimerül, ezért javasolja, 
hogy ezt a projektet ne támogassák. 

 
17. BUNYEVÁC MÉDIAKÖZPONT - folyóirat 
A Bizottság támogatja a BOCKO ifjúsági folyóiratot 300.000,00 dinárral, mivel ifjúsági lap 

kiadására irányul, továbbá ez a populáció bunyevác nyelven nincs elegendő mértékben képviseltetve, s 
ezáltal egyfajta innovációt is jelent a tájékoztatás területén. A Bizottság megjegyzi, hogy az eszközöket 
személyzeti költségekre kell fordítani. 

 
18. VIDÉKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 
A Bizottság véleménye szerint A mezőgazdasági termelők tájékoztatása és képzése internetes 

rádión keresztül elnevezésű projekt eleget tesz a pályázati feltételeknek, és 300.000,00 dinár odaítélését 
javasolja, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre kell irányítani. A Bizottság 
szem előtt tartotta, hogy a projekt mezőgazdasági termelőknek szánt tájékoztató műsorokat tartalmaz magyar 
nyelven.  Ez a projekt egyedülálló a téma kiválasztása szempontjából, ezért a Bizottság véleménye szerint 
nagy esélye van az önfenntartásra. 

 
19. VIDÉKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT - rádióműsor 
A Bizottság véleménye szerint a „Szabadka bunyevác nyelven” című rádiós hírműsor teljesíti a 

pályázat feltételeit, mivel közérdekűnek nevezhető a bunyevácok anyanyelven történő tájékoztatása révén. 
Erre a projektre a bizottsági tagok 350.000,00 dinárt javasoltak, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket 
személyzeti költségekre kell fordítani. 

 
20. K23 ÜGYNÖKSÉG – RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ÜGYNÖKSÉG 
A bizottsági tagok úgy vélik, hogy a Tájékoztató műsor nem teljesíti a pályázati feltételeket, főként 

a város társadalmi- politikai életét tekintve. Erre a projektre a bizottsági tagok 400.000,00 dinárt javasoltak, 
azzal a megjegyzéssel, hogy külön figyelmet fordítsanak a költségvetésre, a projektnek a személyzeti 
költségekkel kapcsolatos megvalósítási kiadásaira. 
 

6. PROTEGO KÖRNYEZET- ÉS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 
EGYESÜLET, SZABADKA 

A Bizottság véleménye szerint a „Samo je prirodi lako rasipati“ elnevezésű projekt nem tesz 
eleget a pályázat feltételeinek, mert a célcsoportokat nem határozza világosan, valamint azért, mert maga a 
probléma felismerése a projekt benyújtójának szubjektív álláspontjából indul ki. Ezért a Bizottság véleménye 
szerint a projekt nem felel meg a szabadkai polgárok alapvető köztájékoztatási érdekeinek. 

 
22.  VIZIJA MVP Kiadó és Szolgáltató Vállalat 
A Bizottság véleménye szerint „Polgárok tájékoztatása a szabadkai helyi közösségekben történő 

tevékenységekről” nevű projekt nem támogatható, mivel a költségvetését nem definiálták. Ennek 



 

 

megfelelően a Bizottság nem ítélhette oda az eszközöket. 
 
23. CRO-INFO ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE 
A Bizottság véleménye szerint a „Hrvatska panorama“ c. horvát nyelvű tévéműsor teljesíti a 

pályázatban feltűntetett kritériumokat, mert célja a szabadkai polgárok horvát nyelven történő színvonalas 
tájékoztatása. Emiatt a Bizottság javasolja, hogy a projekt 500.000,00 dinárt kapjon, azzal a megjegyzéssel, 
hogy az eszközöket személyzeti költségekre fordítsák. 

 
24. CRO-NEWS ÚJSÁGÍRÓK HORVÁT EGYESÜLETE 
A Bizottság véleménye szerint a „Naša riječ“ c. horvát nyelvű rádióműsor nem támogatható, mert a 

tartalma nincs világosan definiálva, nem választották külön a célcsoportokat, a résztvevők feltűntetett száma 
nincs arányban a projekttevékenységek terjedelmével. 

 
25. MÁRIA RÁDIÓNKÉRT EGYESÜLET - RÁDIÓ 
A Bizottság véleménye szerint a „Szűz Mária városa az évszázadok tükrében” című projekt 

teljesíti a pályázati feltételeket, tekintettel arra, hogy projekt célja a dialógus, a tolerancia, békés élet és békés 
együttélés egy olyan többnemzetiségű és többvallású környezetben, mint amilyen Szabadka, valamint hogy a 
projekt magyar nyelven valósul meg. A Bizottság javasolja a projekt 300.000,00 dinárral való támogatását, 
azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. 

 
26. DNEVNIK VOJVODINA PRESS Kft.  
A Bizottság véleménye szerint a „Subotica na dlanu“ projekt megfelel a feltételeknek, mert célja a 

szabadkai polgárok tájékoztatása, az autonóm tartomány egész területén. 
Erre a projektre a javasolt összeg 300.000,00 dinár, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket 

személyzeti költségekre kell fordítani. 
 
27. CRO-NEWS ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE  
A Bizottság véleménye szerint „Hrvatska panorama“ c. horvát nyelvű tévéműsor nem tesz eleget a 

pályázat feltételeinek, mivel nem fogalmazza meg világosan a céljait, a célcsoportjait és jelentőségét a 
polgárok tájékoztatása szempontjából.  

 
28. SUCOM MEDIA - weboldal 
A Bizottság véleménye szerint A köztájékoztatás fejlesztése a polgárok fokozott részvételével a 

médiatartalmak készítésében nevű projekt megfelel a pályázati feltételeknek, főként abból a szemszögből, 
hogy a lakosságnak bőséges szerviz információkkal szolgál, elsősorban a szabadkaiaknak és azoknak, akiket 
a szabadkai események érdekelnek. Ezért javasolja, a projekt támogatását 700.000,00 dinárral, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. Az összeg nagysága a honlap 
nagyfokú látogatottságát tükrözi. 

 
29. FABRIKA SLOVA 
A Bizottság véleménye szerint „Az én Szabadkám” nevű projekt nem elégíti ki az első értékelési 

kritériumot, azt az intézkedést, melyben olyan projekttevékenység javasol, mely alkalmas a közérdek 
megvalósítására a köztájékoztatás területén.  Emellett a projekt nincs összehangolva a célcsoportok 
elsődleges tájékoztatási igényeivel. 

 
           30. MAGAZIN DANI  
          A Bizottság véleménye szerint a Cirillesítés nevű projekt megfelel a pályázati feltételeknek, 
elsősorban figyelembe véve a projekt célját, az emberi jogok és a demokrácia védelmének és fejlesztésének 
szükségét, mint a tájékoztatás egyik kulcsfontosságú elemét Szabadka város társadalmi fejlődésének aktuális 
pillanatában. A Bizottság javasolja a projekt 1.450.000,00 dinárral való támogatását, azzal a megjegyzéssel, 
hogy az eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. 
 
           31. VTV COM NET KFT. SZABADKA 
           A Bizottság véleménye szerint a „Subotički ekran“- tv sorozat - Emberi jogok és 
demokrácia”elnevezésű projekt teljesíti a pályázati feltételeket, főként a projekt általános célja tekintetében, 
mert hozzájárulásával tudatosítja a közvéleményben az emberi jogok és a demokrácia védelmének és 
fejlesztésének szükségletét a személyiség szabad fejlődése révén. A projekt elsődleges célcsoportjai közé 



 

 

tartoznak a polgárokon kívül a helyi, szabadkai médiák is. A Bizottság javasolja a projekt 3.750.000,00 
dinárral való támogatását, azzal a megjegyzéssel, hogy az eszközöket személyzeti költségekre kell fordítani. 
 
          32. KOPERNIKUS CABLE NETWORK, Rádiós és televíziós műsorszolgáltató társaság, NIŠ 
           „A város arcai“ nevű projekt nem támogatható, mert a költségvetése és a költségek nem indokoltak a 
célok és a projekttevékenység tekintetében, illetve nincs összehangolva a tevékenységekkel, emellett 
szerkezetileg nem átlátható. 
 
      33. BETA PRESS Kft. 
      A Bizottság nem támogatta az „Ügynökségi produkció a köztájékoztatás fejlesztése céljából 
Szabadka város területén“nevű projektet, mert nem tartalmaz egyetlen specifikus tevékenységet sem, mely 
kilépne a kérelmező alapvető tevékenységéből. 
 
     34. CONCORD TRADE – termelési és kereskedelmi társaság SZABADKA  
      A Bizottság nem támogatja az „Elfeledett település – Víkend település (Zaboravljeno naselje - 
Vikend naselje)”, elnevezésű projektet, mert nem tartozik a köztájékoztatás területébe, s ezzel nem tesz 
eleget egyetlen kritériumnak sem. 
 
 
    35. SRPSKO KOLO – RÉGIÓBELI SZERBEK SZÖVETSÉGE 
    A Bizottság nem támogatja a „A valamikori jugoszláv tagköztársaságok területén született vagy 
onnan származó emberek tájékoztatása“ elnevezésű projektet, mert nem elégíti ki a szabadkai 
köztájékoztatás általános prioritásait, ezért nem támogathatja a projekt költségvetését, mely a kérelmező 
alaptevékenységének finanszírozására vonatkozik.  
      
 
    
 
                             

 
 


