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Módosított indikatív ajánlat 
 

helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására 
2020. július 01- december 31. 

 
 
Hivatkozással a 203/2019 (XII. 05.) Ök. számú határozat szerinti, helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására kötött, 
2020. január 1. – 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó szolgáltatási megállapodásra, a 2019. november 25-én 
megküldött indikatív ajánlatunkban foglaltakat a szolgáltatás tartalma, mind pedig a megajánlott szolgáltatási díj (havi 
nettó 2.265.547,- Ft) vonatkozásában a következők szerint módosítjuk:  
 
A még fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel, új, csökkentett árú ajánlatot teszünk Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának a fenti szolgáltatásra vonatkozóan.  
 
A Centrum TV feladatait a 2020.január 01 2020. május 12. közötti időszakban, a 6 hónapról szóló szerződésnek 
megfelelően, a stúdió folyamatos üzemeltetésével végezte. A március óta fennálló veszélyhelyzetben, a valójában VIS 
major kategóriájú globális járvány ellenére is folyamatosan teljesítettük feladatainkat, támogattuk az Önkormányzatot a 
lakossági tájékoztatásban. A szerkesztőség nem állt le: annak ellenére, hogy az Önkormányzat hivatalos ülései, egyéb 
rendezvényei  elmaradtak és intézményeiben szünetelt a nyilvános munka, az átlagosnál jelentősen több szervezési és 
ráfordítást igénylő munkával, folyamatosan beszámolt a tisztségviselők, képviselők, alkalmazottak tevékenységéről, a 
veszélyhelyzetben szükséges intézkedések előkészítéséről, a döntések meghozataláról, a polgárok számára elérhető 
segítségről, az ügyintézés megváltozott rendjéről, az egészségügyi szolgáltatások, vállalkozások, egyházak helyzetéről 
is.  
 
Jelen ajánlati árunkban igyekeztünk tekintettel lenni az Önkormányzatok költségvetésének a válság miatti kényszerű 
újrafogalmazására is. Javaslatunk értelmezéséhez azonban fontosnak tartjuk felidézni, hogy a 2020.01.01-től működő 
szolgáltatási ár több éven át tartó, még a hivatalos inflációt sem követő, 4 éven keresztül változatlan költségű 
szolgáltatáshoz képest, csak 2020. januárjában emelkedett, az önkormányzatokhoz hasonlóan, a Centrum TV-t is 
folyamatosan terhelő bér-, és egyéb költségek fokozódása mellett, mennyiségében és minőségében is növekvő 
vállalásokkal, miközben kötelezettségeink (bérleti dij, kommunikációs és jeltovábbítási költségek, médiaszolgáltatói és 
jogdíjak, műsorterjesztői költségek, stb) nekünk sem csökkentek. Bár jelenleg, a szűkített körülmények között végzett 
munka a korábbihoz képest átalakult, de mind technikailag, mind pedig anyagi és emberi erőforrásban közel ugyanazt 
követeli meg. 
 
Mindezt figyelembe véve, elsősorban a hosszabb távú üzleti megfontolásból kiindulva, az ajánlott csökkentett 
szolgáltatási díj mellett is, átmenetileg igyekszünk megoldást találni ezek finanszírozására, elsősorban fejlesztések 
leállításával, munkahelyek megszűntetésével, munkabérek csökkentésével, de a szolgáltatási díj további redukálása, 
újabb munkahelyek megszűntetése veszélyeztetné az ESTV csatorna fenntartását és a cég működését.  
 
 
Új, csökkentett ajánlati árunk:  
 
A 2020. január 01. napjától érvényes szolgáltatási díjemelés mértékének 50 %-val csökkentett összeg, azaz 6 
hónapra, a 2020. július 01- december 31. tartó időtartamra, korábbi megállapodásunkban szereplő 13 593 282.- forint 
plusz ÁFA helyett, mindösszesen:  
               

      11,757,141.00  
.-  

azaz tizenegymillió hétszázötvenhétezer egyszáznegyvenegy forint plusz ÁFA. 
 

Ennek havi nettó átalány összege: 1,959,523.50.- 
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azaz egymillió kilencszázötvenkilencezer  ötszázhuszonhárom forint 50 fillér plusz ÁFA. 

 
A szerződés 3.4 alapján, a Centrum TV, mint Szolgáltató, vállalja, hogy  

 

 minden naptári héten felvételeket készít 60 perc időtartamú új szerkesztett műsorhoz; 

 a nyílt rendes képviselő-testületi ülésekről szerkesztett beszámolót készít; 
 minden naptári héten elvégzi az új szerkesztett műsor készítéséhez szükséges előkészítési, gyártási, 

szerkesztési, forgatási, utómunkálati feladatokat; 
 gondoskodik a szerkesztett és terjesztett műsorok valamelyikének - médiaszolgáltatási nyilvántartásnak 

megfelelően - heti legalább 21 (huszonegy) alkalommal történő ismétléséről, ezen kívül a heti szerkesztett 
műsorban bizonyos műsor elemeket indokolt esetben megismétel; 

 stúdióbeszélgetés, vagy külső, pesterzsébeti helyszínű forgatás keretében közéleti személyiségeket, 
közszereplőket szólaltat meg; 

 lehetőséget és technikai hátteret biztosít 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 biztosítja. A képújság tartalmának naponta 30-50 (ötven) 
alkalommal kell ismétlődnie. A képújság megjelenésekhez a szerkesztett tartalmat JPEG formátumban, 720*576 
fekvő méretben, jó minőségben, az info@centrumtv.hu emailcímre kell eljuttatni; 

 Megrendelő külön kérésére, a kéréstől számított 10 munkanapon belül, a szerződés időtartama alatt egy 
alkalommal 20 mp. társadalmi célú reklámszpotot készít, Megrendelő szabad felhasználására; 

 Megrendelő igénye alapján, adásidőben hetente 20 (húsz) másodperc reklámfelületet biztosít, melyet Megrendelő 
saját gyártású, társadalmi célú, közérdekű hirdetéssel tölthet meg. A reklámszpotot adásfrissülés előtt 24 órával a 
Megrendelő eljuttatja a Szolgáltatóhoz MP4 HD 1080p formátumban a gyartas@centrumtv.hu emailcímre;  

 biztosítja a Pesterzsébet tematikájú műsorok archiválását és 10 évig történő megőrzését; 
 biztosítja a sugárzott videók elérhetőségét; valamint letöltésüket az ESTV Pesterzsébet YouTube csatornáról 

https://www.youtube.com/channel/UC8ix-q6L5rUxni3oe8hHL9g ; 
 hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő saját honlapján megjeleníti az ESTV Pesterzsébet televízió csatorna és 

online felületek elérhetőségeit; 
 a műsor terjesztését a Telekom Nyrt. digitális kábeltelevíziós és IPTV rendszerén, valamint a DIGI bővülő digitális 

hálózatán keresztül biztosítja. A műsort a Telekom IPTV hálózatán a 253-as csatornán, a DIGI digitális hálózatán 
a 143-as csatornán érhetik el a pesterzsébeti, televízió előfizetéssel rendelkező lakosok; 

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

 biztosítja az ESTV csatorna elérését a Telekom TV GO programcsomagjában:  https://www.tvgo.hu/helyi-tevek/ 
is; 

 sugárzás: az új szerkesztett műsorokat és az ismétléseket egyaránt – a fő műsoridőben (16:00-23:00) sugározza;  
 adásonként legfeljebb 2 műsorelemet ismétel;  
 a szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételekről gondoskodik, a műsorterjesztőkkel érvényes szerződéssel 

rendelkezik; 
 biztosítja a Megrendelő nevének, logójának és támogatói szövegének feltüntetését a műsor elején és végén; 
 kijelenti, hogy a szolgáltatási díj 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; 

 a külső forgatásokhoz biztosítja a megfelelő technikai hátteret (statív, lámpaszett, fejlámpa, puskamikrofon, 
Sennheiser mikrofonok, hangrögzítő, Sachter állvány, fejlámpák, külső lámpaszettek, full HD DSLR kamera, 
derítőlapok);  

 Megrendelő igénye szerint bannert helyez el a Centrum TV honlapján; 
 a médiafogyasztási szokások változásait nyomon követi és azoknak megfelelően, a pesterzsébeti lakosság minél 

szélesebb körű elérése - ezen belül a fiatalabb korosztály megszólítása - érdekében a pesterzsébeti ESTV 
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televízió csatorna működtetése mellett online platformokon is népszerűsíti a megjelenített tartalmat; 

 Működteti és menedzseli a „Pesterzsébet Televíziója” néven létrejött közösségi média platformokat (Facebook, 
Instagram), amelyre a ESTV Pesterzsébet televíziós csatornára felvett és rögzített nyersanyagokból rövid, 30-60 
mp-es közösségi médiakompatibilis videókat és fotókat készít és tölt fel, az eseményeket követő 24 órán belül, 
legfeljebb heti 3-4 alkalommal. Ezeknek a tartalmi elemeknek, a link megosztásával, egyenként is 
felhasználhatóknak kell lenniük bármely közösségi internetes felületen;  

 minden, az általa fenti névvel létrehozott és működtetett közösségi média felületen megjelenő, pesterzsébeti 
tematikájú szerkesztett és vágott anyagát megosztható link formájában Megrendelő rendelkezésére bocsátja, 
Megrendelő kapcsolattartója útján; 

 tudomásul veszi, hogy az online megjelenő videótartalmak megosztási lehetőségével Megrendelő szabadon 
rendelkezik, azokat saját felületein (honlap, közösségi média felületein) tovább oszthatja és népszerűsítheti; 

 törekszik arra, hogy pályázati forrásból az ESTV Pesterzsébet műsora jeltolmácsolt változatban is elérhető 
legyen;  

 televíziós műsorának lehetséges tartalmi elemei a következők: 
- közéleti személyiségek, politikusok, közszereplők megszólaltatása rendszeresen jelentkező közéleti-

politikai stúdióbeszélgetések keretében, 
- Polgármesteri fogadóóra, önkormányzati percek, parlamenti fogadóóra, 
- beszámoló a képviselő-testület és bizottságai munkájáról, s igény szerint a megválasztott képviselők 

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

közbiztonság), 
- portré, stúdióbeszélgetés, 
- a kerületi lakosságot érintő kérdések, események, 
- tájékoztatás a kerületi infrastrukturális fejlesztésekről és beruházásokról, 
- beszámoló a pesterzsébeti rendezvényekről. 

 

 vállalja megfelelő stúdióháttér biztosítását (hangszigetelt, 3 kamerás HD kamerával felszerelt, LED világított 
műterem, Blackmagic stúdiórögzítő, többcsatornás hangpult, puskamikrofonok, bevilágított díszlet); 

 vállalja, hogy lépéseket tesz az adásminőség és a műsorterjesztéshez szükséges jeltovábbítás kép- és 
hangminőségének folyamatos fejlesztése érdekében; 

 felé információ, meghívás, figyelemfelhívás eseményekre az info@centrumtv.hu és a gyartas@centrumtv.hu 
címeken lehetséges. 

 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2020. május 12. 
 



                Centrum Televízió Kft.  
   H-1105 Budapest Bánya utca 35.I.em. 

Tel: 36-30- 825-4720  
www.centrumtv.hu 

 

 


