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AJÁNLAT 
 

AZ ESTV PESTERZSÉBET TELEVÍZIÓS CSATORNA 
ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN 

2020. NAPTÁRI ÉVRE 
 
 
A 2006-ban alakult Centrum Televízió Magyarország Kft. regionális televízióként szolgálja a dél-pesti 
lakosságot. Közösségi médiaszolgáltatóként, az NMHH (ORTT) 2010/2009. (X.13.) számú határozata 
alapján, 2009. október 09. óta, tíz éve üzemeltetjük az önálló, saját gyártású műsorral rendelkező ESTV 
(Erzsébet-Soroksár Televízió) csatornát is. Műsorainkat Pesterzsébeten a Telekom digitális kábel – 
és IPTV hálózatán, továbbá a DIGI teljes fővárosra és Pest megyére kiterjedő digitális 
platformján keresztül terjesztjük. Műsoraink - ezen túl - láthatóak a Telekom TV GO 
programcsomagjában is.  
 

 

A csatornát - a DIGI és Telekom műsorterjesztők legfrissebb adatai szerint összesen-, megközelítőleg 
950 ezer néző éri el teljes Budapesten, ezen belül Pesterzsébeten és Soroksáron, a DIGI hálózatán 25 
ezer háztartásban, a Telekom XX. XXIII. kerületi IPTV hálózatán pedig 20500 háztartásban érik el (egy 
háztartásban átlagosan 2-4 fő él.)  
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2015. októbere óta minden videónk letölthető a YouTube ESTV Pesterzsébet csatornáról, illetve 
szabadon megtekinthető a saját fejlesztésű ESTV mobil applikáción keresztül, minden IOS és Android 
rendszerű mobil eszközön. 2017. óta az ESTV Pesterzsébet adását online, valós időben is nézhetik. 
Célunk jelen lenni minden média platformon és ezzel a fiatalabb korosztályt is elérni.  

 
Ajánlatunk:  
 
1. A szolgáltatást a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény (Mttv.) előírásai szerint végezzük.  
  
2. A műsorkészítésnél az Önkormányzat programjaihoz, javaslataihoz, valamint írásban 

megfogalmazott kéréseihez igazodunk.  
 
3. Megrendelő képviselőjének tájékoztatásán felül figyelemmel kísérjük a helyi közéletben felmerülő 

egyéb eseményeket, az Önkormányzat éves eseménynaptárjára figyelemmel. 
 
4. A nyílt rendes képviselő-testületi ülésekről szerkesztett beszámolót készítünk.  
 
5. Minden naptári héten felvételeket készítünk 60 (hatvan) perc időtartamú, új, szerkesztett műsorhoz, 

a szükséges előkészítési, gyártási, szerkesztési, forgatási, utómunkálati feladatokkal együtt.  
 
6. Gondoskodunk a szerkesztett és terjesztett műsorok valamelyikének - médiaszolgáltatási 

nyilvántartásnak megfelelően - heti legalább 21 (huszonegy) alkalommal történő ismétléséről.  
 
7. Megrendelő képviselője útján javaslatot tesz közéleti személyiségek, közszereplők 

megszólaltatására.  
 
8. Stúdióbeszélgetés, vagy külső, pesterzsébeti helyszínű forgatás keretében megszólaltatjuk a 

Megrendelő által javasolt közéleti személyiségeket, közszereplőket.  
 
9. Lehetőséget és technikai hátteret biztosítunk a Megrendelőnek, hogy az Önkormányzat saját 

szerkesztésű, közérdekű információit, rendkívüli híreit az ESTV 
műsorában a képújság felületen - legfeljebb 8 (nyolc) oldalt (1 fotó/ 
oldal) terjedelemben - közzé tegye. Az ehhez szükséges technikai 
hátteret és annak működését biztosítjuk. A képújság tartalma naponta 
 30-50 (ötven) alkalommal ismétlődik. A képújság megjelenésekhez a 
szerkesztett tartalmat JPEG formátumban, 720*576 fekvő méretben, jó minőségben, az 
info@centrumtv.hu emailcímre kell eljuttatni.  

 

10. Megrendelő külön, írásban megfogalmazott kérésére, a kéréstől számított 10 munkanapon belül, 
évi 2 alkalommal 20 mp. társadalmi célú reklámszpotot készítünk, Megrendelő szabad 
felhasználására.  

 
11. Amennyiben Megrendelő igényli, adásidőben– hetente 20 (húsz) másodperc reklámfelületet 

biztosítunk, melyet Megrendelő saját gyártású, társadalmi célú, közérdekű hirdetéssel tölthet meg. 
A reklámszpotot adásfrissülés előtt 24 órával kell eljuttatni Szolgáltatóhoz MP4 HD 1080p 
formátumban a gyartas@centrumtv.hu emailcímre.  

 
12. A Pesterzsébet tematikájú műsorokat archiváljuk és 10 évig megőrizzük.  

mailto:info@centrumtv.hu
mailto:gyartas@centrumtv.hu
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13. Biztosítjuk a sugárzott videók elérhetőségét; valamint letöltésüket az ESTV Pesterzsébet YouTube 

csatornáról:  https://www.youtube.com/channel/UC8ix-q6L5rUxni3oe8hHL9g 
 

14. Megrendelő saját honlapján megjeleníti az ESTV Pesterzsébet televízió csatorna és online felületek 
elérhetőségeit.  
 

15. A műsor terjesztése a Telekom Nyrt. digitális kábeltelevíziós és IPTV rendszerén, valamint a DIGI 
bővülő digitális hálózatán keresztül kerül sor. A műsort a Telekom IPTV hálózatán a 253-as 
csatornán, a DIGI digitális hálózatán a 143-as csatornán érik el a pesterzsébeti, televízió 
előfizetéssel rendelkező lakosok.  
 
 

16. Biztosítjuk, hogy a nézők az ESTV Pesterzsébet valós idejű adását a televízió adásával 
egyidejűleg, saját online fejlesztésünk révén is lássák a http://centrumtv.hu/onair_estv/ felületen.  

 
17. Biztosítjuk az ESTV csatorna elérését a Telekom TV GO 

programcsomagjában:  https://www.tvgo.hu/helyi-tevek/ is.  
 
18. Sugárzás: az új szerkesztett műsorokat és az ismétléseket egyaránt – a fő műsoridőben (16:00-

23:00) sugározzuk.  
 
19. Adásonként legfeljebb 2 műsorelemet ismétlünk.  
 
20. Biztosítjuk saját fejlesztésű, ingyenesen elérhető mobil applikációnk működését és elérhetőségét 

(Android és IOS rendszerekre), mely mobiltelefonon keresztül is lehetővé teszi az ESTV 
pesterzsébeti adás elérhetőségét a lakosság számára. 

 
21. A szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételekről magunk gondoskodunk, a műsorterjesztőkkel 

érvényes szerződéssel rendelkezünk.  
 
22. Biztosítjuk Megrendelő nevének, logójának és támogatói szövegének feltüntetését a műsor elején 

és végén. 
 

23. Ajánlatunk tartalmazza a vonatkozó NMHH által megszabott médiaszolgáltatási, az Artisjus és 
MAHASZ felé fizetendő jogdíjakat, valamint a DIGI és a Telekom felé a sugárzás és 
műsorterjesztés költségeit.  

 

24. A külső forgatásokhoz biztosítjuk a megfelelő technikai háttéret (statív, lámpaszett, fejlámpa, 
puskamikrofon, Sennheiser mikrofonok, hangrögzítő, Sachter állvány,fejlámpák, külső lámpaszettek 
full HD DSLR kamera, derítőlapok).  

 
25. Megrendelő igénye szerint banner elhelyezését a Centrum TV honlapján. 

 

26. Szolgáltató a médiafogyasztási szokások változásait nyomon követve és azoknak megfelelően, a 
pesterzsébeti lakosság minél szélesebb körű elérése, ezen belül, a fiatalabb korosztály 
megszólítása érdekében, a pesterzsébeti ESTV televízió csatorna működtetése mellett, online 
platformokon is népszerűsíti a megjelenített tartalmat.  

https://www.youtube.com/channel/UC8ix-q6L5rUxni3oe8hHL9g
http://centrumtv.hu/onair_estv/
https://www.tvgo.hu/helyi-tevek/
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27. Szolgáltató 30 munkanapon belül „ESTV Pesterzsébet” néven önálló megjelenési felületet hoz léte 

és működtet az online közösségi média platformokon (Facebook, Instagram), amelyre a ESTV 
Pesterzsébet televíziós csatornára felvett és rögzített nyersanyagokból rövid, 30-60 mp-es 
közösségi médiakompatibilis videókat gyárt és tölt fel, az eseményeket követő 24 órán belül, 
legfeljebb heti 3-4 alkalommal. Ezek a tartalmi elemek, a link megosztásával, egyenként is 
felhasználhatók bármely közösségi internetes felületen.  

 
28.  Szolgáltató minden, az általa fenti névvel létrehozott és működtetett közösségi média felületen 

megjelenő, pesterzsébeti tematikájú szerkesztett és vágott anyagát megosztható link formájában 
Megrendelő rendelkezésére bocsátja.  

 

29. Az online megjelenő videótartalmak megosztási lehetőségével Megrendelő szabadon rendelkezik, 
azokat saját felületein (honlap, közösségi média felületein) tovább oszthatja és népszerűsítheti.  

 

30. Szolgáltató NMHH pályázati úton törekszik arra, hogy az ESTV Pesterzsébet műsora jeltolmácsolt 
változatban is elérhető legyen.  

 

31. A televíziós műsor lehetséges tartalmai elemei 
 
a) közéleti személyiségek, politikusok, közszereplők megszólaltatása rendszeresen jelentkező 

közéleti-politikai stúdióbeszélgetések keretében, Megrendelő javaslata alapján  
b) Polgármesteri fogadóóra, önkormányzati percek, parlamenti fogadóóra  
c) beszámoló a képviselő-testület és bizottságai munkájáról, s igény szerint a megválasztott 

képviselők tevékenységéről 
d) a Megrendelőnek a lakosságot közvetlenül vagy közvetetten érintő rendelkezései, intézkedései, 
e) tájékoztatás a kerületi infrastrukturális fejlesztésekről és beruházásokról, 
f) közszolgálati, közéleti és politikai jellegű műsorok, 
g) általános érdeklődésre számot tartó tematikus magazinok (például egészséges életmód, 

közbiztonság), 
h) portré, stúdióbeszélgetés, 
i) a kerületi lakosságot érintő kérdések, események, 
j) beszámoló a pesterzsébeti rendezvényekről  
k) közéleti személyiségek, politikusok, közszereplők megszólaltatása rendszeresen jelentkező 

közéleti-politikai stúdióbeszélgetések keretében, Megrendelő javaslata alapján  
  
 

32. Szolgáltató a Megrendelő igénye alapján, 30 napos határidővel vállalja évente egy kerületi 
tematikájú 20-25 perces dokumentumfilm, vagy rövidfilm elkészítését.  
 

33. Szolgáltató a Megrendelő igénye alapján, 30 napos határidővel vállalja évente egy kerületi esemény 
élő közvetítését.  
 

34. Szolgáltató a szerződésben foglalt feladatok minél teljesebb körű teljesítése érdekében, vállalja új 
stúdió világítás, díszlet és greenbox építését egy modern, esztétikus stúdióbeszélgetés háttér 
kialakítása érdekében.  
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35. Szolgáltató vállalja megfelelő stúdióháttér biztosítását (hangszigetelt, 3 kamerás HD kamerával 
felszerelt, LED világított műterem, Blackmagic stúdiórögzítő, többcsatornás hangpult, 
puskamikrofonok, bevilágított díszlet). 

 
36. Szolgáltató vállalja, hogy lépéseket tesz az adásminőség és a műsorterjesztéshez szükséges 

jeltovábbítás kép- és hangminőségének folyamatos fejlesztése érdekében.  

37. Információ, meghívás, figyelemfelhívás eseményekre, az info@centrumtv.hu címen és a 
gyartas@centrumtv.hu e-mail címeken lehetséges.  

Ajánlati árunk: havonta 2.265547.- forint (azaz kettőmillió kettőszázhatvanötezer 
ötszáznegyvenhét) nettó, évente 27.186564.- forint (egyszáznyolcvanhatezer 
ötszázhatvannégy) forint +ÁFA  

Közvetlen kapcsolattartó: Nagy Judit Éva főszerkesztő  

e-mail: judit.nagy@centrumtv.hu, info@centrumtv.hu  

telefon: +36 30 8264720  

székhely: Budapest 1105 Bánya utca 35. I.em.  

adószám: 13770442-2-42  

 

 

Budapest, 2019.november 25.  

 

Nagy Judit Éva  

ügyvezető  
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