
Füzes TV Szolgáltató Kft. 

Füzesgyarmat 

Kossuth u. 3-7. 

5525 
 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Füózesgyarmat 

Szabadság tér 1. 

55525 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Füzes TV Szolgáltató Kft. működéséről 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület! 
 
 

A Füzes TV. Szolgáltató Kft-t 2004 októberében alapítottam Szabó Lászlóval. Egyéni 

vállalkozásom működtetésében akkor már üzemelt a füzesgyarmati kábeltelevíziós hálózat, 

amelyet ettől a dátumtól a Kft. működtetett.  

 

Kezdetekben 600 kábeltévés előfizető volt a hálózaton, akik 12 televíziós csatornát tudtak nézni, 

majd fokozatosan emelkedett az előfizetők létszáma, ezzel párhuzamosan a csatornák számát is 

bővítettük. A szolgáltatás teljes körű elvégzése1 adminisztrációs munkás és 2 szerelő munkáját 

vette igénybe. 2005-ben megvásároltuk a körösladányi kábeltelevíziós hálózatot a Tiszántúli 

Kábeltelevízió Kft-től. Ekkor már az alkalmazotti létszám 6 fő volt.  

 

2007 tavaszán mind a két városban elindítottuk az internet szolgáltatást. 2008-ban új munkahely 

teremtési lehetőséggel elindítottuk a kábeltévén a digitális szolgáltatást. Mindezek alatt az 

előfizetői létszámunk növekedett. 2013-ban elkészült a Füzesgyarmat-Körösladány összekötő 22 

km-es optikai hálózat, amely jelentősen csökkentette a kiadási költségeinket. 

 

Jelenleg részt veszünk a kormány Szupergyors Internet Projekt elnevezésű programjában, 

amelyhez még az idei évben Füzesgyarmat belterületén 16 km hosszúságban, mint egy 466 

előfizetőt érintve, új kábelhálózatot építünk ki. A beruházás bekerülési költsége eléri a 20 millió 

forintot. 

 

Mára 4 fő adminisztrációs munkás, 4 fő hálózatszerelő, 2 fő díjbeszedő, 1 fő operatőr és 1 fő 

gépkezelő munkatársunk van és jómagam, aki a vállalkozás menedzsmentjével foglalkozom. 

 

 A két városban 2350 kábeltelevíziós, 1500 internetes, 630 telefonos előfizetőnk van. Forgalmunk 

eléri éves szinten a 135 millió forintot.  

 

Tevékenységünkkel párhuzamosan 1998 decemberétől működtetjük a Füzes TV csatornáját, majd 

2005 áprilisától a Ladány TV-t is, amely mára a Nadány TV nevet vette fel. A helyi televízió 

műsorain belül előfizetőink élő közvetítéseket láthatnak mind a két város Önkormányzatának 



munkájáról. Ezeken felül megpróbálunk minden helyi és környékbeli kulturális- és közérdekű 

eseményről beszámolni, hírt adni. Ide tartoznak a civil szervezetek és egyházak rendezvényei is.  

 

Műsoraink között szerepel, főleg a téli időszakban, a nagy érdeklődéssel, figyelemmel kísért élő 

adásaink. Minden nap az adásidők között a képújság műsora fut, melyen közérdekű információk 

és hirdetések olvashatóak.  
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