
 

 
A SZENTENDRE ÉS VIDÉKE városi lap 

SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE  
 

A Szentendre és Vidéke története és ars poeticája dióhéjban1 
 
A Szentendre és Vidéke első megjelenése 1899 májusára datálható, mikor is Czobor Hugó szerkesztésében és kiadásában útjára 
indult a Szent-Endre és Vidéke, Közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi lap. A szerkesztő beköszöntőjében a lap céljaként a 
következőket nevezi meg: 
 
„Szentendre városát és környékét kiragadni mai tétlenségéből, munkára ébreszteni, megmutatni boldogulásának útját, bevezetni 
ama helyre, mely őt Magyarország gazdasági életében megilleti.” Később pedig így folytatja: „A Szent-Endre és Vidéke 
hivatásának teljesítésében a legelfogulatlanabb kritikát fogja gyakorolni. Nem hívott bennünket sem párt, sem hatóság, nem 
vagyunk hivatalos orgánum, egyedül a nagyközönség szolgálatába szegődtünk, mert csak a közérdeknek akarunk szolgálni.” 
 
A lap indulását a város képviselő-testülete négyszáz koronával támogatta (ma ez az összeg kb. 760 ezer forintnak felelne meg). 
A Szent-Endre és Vidéke 1916-ig működött. 
71 évvel később, 1987-ben a városi tanács újra alapította a lapot, méghozzá az 1899-es hagyományok folytatásának a 
szándékával.  
Az akkori városelnök, dr. Szini István „Tisztelet az olvasónak” című köszöntőjében ez olvasható: 
 „Ami biztos: a tavaszi hónapoktól rendszeresen megjelenő szentendrei újsággal a haladó hagyományok nyomdokain szeretnénk 
teljesíteni a lakosság és az üdülő népesség jogos kívánságát, hogy rendszeres információval rendelkezzenek a várospolitika 
aktuális kérdéseiről, a városban zajló eseményekről. Ugyanakkor fórumot is szeretnénk biztosítani mindazok számára, akiknek 
nem közömbös, hogy jelenleg és a jövőben milyen irányban fejlődik a város és környéke.”  
 
Az újság felelőse– 1989 után is – sokáig a mindenkori polgármester volt, s a lap működési forrásainak nagy részét önkormányzati 
forrásból kapta és kapja.  
 

A Szentendre és Vidéke városi lap2 státusza 
 

A Szentendre és Vidéke c. kiadvány – közkeletű nevén SzeVi – kiadója a Szentendre Város Önkormányzatának 100%-os 
tulajdonában álló Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kiadó (a továbbiakban: 
Kiadó). Mint közpénzből finanszírozott kiadvány célja a közszolgálati kötelezettségeinek teljesítése.  
 
1. Közszolgálatiság: 
Közszolgálatinak tekinthető az a városi lap, amely elfogadja és gyakorolja az alábbi szerkesztési elveket és tartalmi 
kötelezettségeket.  
 
1. a) Tartalmi kötelezettség: 
- tájékoztatás a helyi közügyekről, hírközlés 
- vélemények sokféleségének bemutatása 
-  az önkormányzat, intézményei, valamint a 100%-os tulajdonában álló társaságok által kiadott közlemények ingyenes 
közlése, azzal, hogy ezen közlemények aránya nem haladhatja meg a tartalom 10%-át 
- tárgyszerű beszámoló a képviselő-testületi ülésekről 
- helyben igénybe vehető, nem profitorientált oktatási, továbbképzési, sport és rekreációs lehetőségek megismertetése 
- az olvasók társadalmi, kulturális, spirituális érdeklődésének kielégítése 
- a hagyományok ápolásának és az értékteremtés új formáinak elősegítése  
- a lokálpatriotizmus és a helyi társadalom kohéziójának erősítése 
- a helyi döntésekben való részvétel előmozdítása 
- civilszervezetek számára megnyilvánulási lehetőség biztosítása 
- közérdekű információk közzététele 
- környezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése 
- egészséges életmódra serkentés 
- olvasói vélemények megjelenítése 
- a piaci hirdetések aránya nem lehet több, mint a tartalom 10 %-a 
 
1.b) Szakmai-etikai kötelezettség: 
- történések, jelenségek sokoldalú bemutatása 
- objektivitásra, pártatlanságra, tárgyilagosságra törekvés 
- kisebbségi álláspontok megjelenítése, nézetek sokszínűségének bemutatása 

 
1 Forrás: Bokor Tamás – Pethő Zsoltné Németh Erika: Szentendre sajtótörténete (1883-2009), Szentendrei 
Füzetek VIII., Szentendre 2009. 
2 Amikor városi lapot említünk, értjük alatta a Szentendre és Vidéke nyomtatott és online verzióját is.  



 

- tények és vélemények elválasztása 
-  tilos a gyűlöletkeltő és kirekesztő tartalmak közlése 
- sem az írások, sem a fényképek, sem az illusztrációk nem sérthetik az emberi jogokat, nem lehetnek alkalmasak 
személyek, nemek, népek, nemzetek, etnikai, nyelvi vagy vallási csoportok elleni gyűlölet keltésére 
- a szerkesztőségi tartalomtól eltérő közléseket: a társadalmi célú és politikai közleményeket, valamint a fizetett 
hirdetéseket a lapban jelölni kell 
- a közszolgálati lap független a pártoktól, érdekcsoportoktól, egyes képviselőktől és a polgármestertől  
 
 
2. Szerkesztői szabadság 
 
Az 1. pontban felsorolt kötelezettségeknek való megfelelésért a lap főszerkesztője felelős. Ezek teljesüléséről a Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 6/2018. (II.27.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdése 
szerinti beszámolóban minden év február 15-ig írásban számot ad. 
 
Feladatának gyakorlása során a főszerkesztő önállóan tevékenykedik, így – az 1. pontban foglalt keretek közt – ő jogosult 
meghatározni a lapban megjelenő írások 
- témáját,  
- stílusát,  
- műfaját,  
- sorrendjét, 
- terjedelmét.  
A főszerkesztőt tilos a cenzúra bármely formájára kötelezni, a főszerkesztő a befolyásolás minden formáját jogosult és köteles 
elutasítani.  
A főszerkesztőt tilos írások megjelentetésére utasítani. Kivétel: jogerős bírósági ítéletben elrendelt helyreigazítás. 
A főszerkesztő szabadon választja meg, mely alkotókkal kíván együtt dolgozni, s azok (újságírók, fotóriporterek és egyéb 
szerzők) alkotói szabadságát köteles biztosítani. 
 
A mindenkori főszerkesztőt nyilvános, átlátható pályáztatási eljárás keretében kell kiválasztani. A pályázat kiírásáért, 
lebonyolításáért, valamint a nyertes kiválasztásáért a kiadó mindenkori ügyvezetője felel. A városi lap felelős szerkesztésével 
kizárólag újságírói, lapszerkesztési tapasztalattal rendelkező személyt lehet megbízni. A főszerkesztői feladatokra történő 
megbízás választási ciklusokon átívelő határozott időtartamra kötendő.  
 
A főszerkesztő a szerkesztői szabadság alapján és abból fakadóan, első helyen viseli a lap tartalmával kapcsolatosan   a jogi és 
etikai felelősséget, amelyhez a Kiadó támogatást nyújt. 
 
A Szentendre és Vidéke szerkesztőségének munkatársai elfogadják és követik a Főszerkesztők Fórumának Önszabályozó Etikai 
Irányelveit a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexét. 
 
Fenti dokumentumot Szentendre Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága 2022. szeptember 
13-án véleményezte. A kódex megszületését a demokratikus helyi nyilvánosság kiemelkedő eseményének tartja, és 
köszönetét minden alkotójának, támogatójának kifejezve aláírásával támogatja:  
 
Fülöp Zsolt Szentendre Város polgármestere  
 
Lang András a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke 
 
Lakatos Judit a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője  
 
dr. Gálfi Sarolta a Szentendre és Vidéke című kiadvány főszerkesztője 

 
 
 


