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Előterjesztés 

A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2015. (IV. 30.) Öh. számú 
határozatával döntött a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó közösségi televízió létrehozásával 
és engedélyeztetésével kapcsolatos előkészítő lépések elindításáról.  
A testület 194/2015. (X.29.) határozatában döntött arról, hogy  

• az önkormányzati kommunikációval és az állampolgári kapcsolattartással 
összefüggésben média céget – az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő 
egyszemélyes nonprofit Kft.-t –alapít 

• televíziónak a lineáris médiaszolgáltatás beindítása érdekében „átmeneti jelleggel” a 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1 szám alatt található Faluházban biztosít helyet 

• a 24 órás folyamatos, közösségi, lineáris médiaszolgáltatás beindításához, 
stúdiótechnikai berendezések, felszerelések, eszközök beszerzéséhez – egyszeri 
nagyobb beruházásként – fedezetet biztosít. 

 
A televízió biztonságos és korszerű működése szempontjából időközben elengedhetetlenné 
vált, a korábban alul, illetve nem tervezett infrastruktúra kiépítésére szánt költségek 
felülvizsgálata (Pl. informatikai háttér, magas rendelkezésre állású szerverközpont, képújság, 
illetőleg adáskijátszó program vásárlása, üzemeltetési költségeinek fedezete.). A korábbi 
fejlesztési koncepció szerint az adáskijátszás, a weboldal, és a mailszerver informatikai 
hátterét külső szolgáltató biztosította volna, amely szolgáltatás igénybevétele – néhány 
hónap kísérleti működést követően – azért került elvetésre, mert bizonyossá vált, hogy nem 
biztonságos és hosszú távon lényegesen költségesebb, mint saját rendszer üzemeltetése, 
továbbá a felügyeleti rendszer, illetőleg a távoli elérés biztonságos lehetősége sem lett volna 
biztosítva, arról nem is beszélve, hogy a televízió szerverhátterének hiányzó funkcióit sem 
tudta ellátni. 

Fenti szempontok figyelembevételével kezdte meg a Demker Bt. ez év júniusában a 
szükséges informatikai háttér kiépítését a Kft. megrendelésére, vállalva, hogy a rendszer 
üzembehelyezéséig külső szolgáltatás keretében biztosítja a szerver elengedhetetlen 
funkcióit. 
 
A lineáris adás beindításának technikai hátterének megteremtésére a Kft. vezetésének 
csupán a 2017. évre biztosított 4.500.000 Ft összegű felhalmozási célú kiadásaira biztosított 
támogatás állt rendelkezésére, amely költséghely kimerült.  

A 2017. október elsején a UPC csatornáján útjára indult lineáris műsorszolgáltatással 
kapcsolatosan – amely szolgáltatás a remények szerint hamarosan a Telekom csatornáján 
történő műsortovábbítással is bővül – megállapítást nyert, hogy az eddig tervezetteken túl, 
további műszaki fejlesztések, illetőleg beszerzések szükségesek. 

A Kft. vezetése ezért az alább tételekhez szükséges források biztosítása végett fordul a 
testület felé: 
 



 

 
beszerezni kívánt eszköz nettó értéke 

DARIM műsorkijátszó rendszer 2 400 000 Ft 
Többkamerás adás közvetítéséhez szükséges mátrix 600 000 Ft 
3 db televízió-adás vételér alkalmas monitor, 210 000 Ft 
Kontrollmonitor (hangszóró)  80 000 Ft 
Roland hangkeverőpult szállító-konténer 180 000 Ft 
Lemezszekrény 100 000 Ft 
Microsoft Office program (3 db, a/65.000 Ft) 195 000 Ft 
Adobe Creative Cloud licenc megújítása 260 000 Ft 
Sony Vegas vágóprogram (2 db) 360 000 Ft 
Beszerzett eszközök rendszerbe integrálása (munkadíj) 615 000 Ft 

összesen nettó: 5 000 000 Ft 
mindösszesen bruttó: 6 350 000 Ft 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési keretében a kommunikációs 
feladatok között szerepelt a város arculati elemeinek (címer, zászló, arculati kézikönyv) 
megváltoztatása, amelyre idén már bizonyosan nem kerülhet sor. Javasoljuk az így fel nem 
használt keret egy részének átcsoportosítását a Média Kft. részére. 
 

Az előterjesztést készítette: Dr. Tóth Márton, Mester László 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
…/2017. (X. 26.) határozata 

 
A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról  

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Völgyhíd televízió adásának lineáris 
sugárzásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Média Kft. részére a televízió biztonságos 
adásközvetítésével és működtetésével összefüggésben felmerült mindösszesen bruttó 
6.350.000 Ft-os igényét a 2017. évre előirányzott kommunikációs keret terhére biztosítja. 
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