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Tisztelt Polgármester Úr! 

Kedves Róbert! 

Előzetes beszélgetésünkre hivatkozva küldöm a média tevékenységünket bemutató informáci-

ókat és a megbeszéltek alapján kalkulált árajánlatot.  

Az elmúlt évek során munkáink között szerepeltek a teljesség igénye nélkül: 

- kisebb cégek bemutatóinak és reklámanyagainak elkészítése, 

- a Dunai Vasmű megbízására promóciós összeállítás, 

- Dunaújváros MJV Önkormányzat részére média beszámoló készítés, 

- online sportközvetítések, 

- koncertfelvételek és videóklipek készítése 

- a dunaújvárosi tévék részére információs és kulturális témájú műsorok gyártása, 

- cégek, tv műsorok arculat tervezése és kialakítása, 

- külföldi kulturális események beszámolóinak elkészítése, 

- jogtiszta zenei anyagok elkészítése, vagy beszerzése, 

- közösségi média arculatának kialakítása és üzemeltetése. 

Kérem, tekintse meg rövid bemutatkozó videónkat. 

Az említett médiafelületeken (weboldal és facebook oldal) való megjelenéshez ajánlott egy ar-

culat elkészítése a videókhoz, amivel megmutathatjuk a nézőknek, hogy amiről szeretnénk tu-

dósítani, azt hitelesen és színvonalas módon tesszük. Ezzel kapcsolatban a kollegámmal egyez-

tetve a mellékletben is olvasható 140.000 forintos nettó árból 40%-os kedvezménnyel 106.000 

Forintos egyszeri árat tudtunk kalkulálni. Az arculattervezés a következőket tartalmazza: 

- Megjelenési felület feltérképezése, igények felmérése 

- Koncepciók, ötletek kidolgozása/bemutatása 

- Elfogadott koncepció alapján az arculati többi elemének létrehozása (Logó, műsor 

intrók, stáblisták, névinsertek, wish-ek) 

- Az összeállított arculat csomag gyakorlatba ültetése (vágáshoz/utómunkához szükséges 

projektek felállítása, elemek megfelelő beállítása használathoz) 

Az „arculat csomagot” kifejezetten az Önkormányzat részére egyedileg készítjük el, teljes egé-

szében az Önök részére biztosítjuk és használjuk fel a fent említett csatornákon. 

Az árkalkuláció további részében feltüntetett árak a munkadíjat tartalmazzák. Ezt azért szeret-

ném kihangsúlyozni, mert a Képviselőtestületi ülés közvetítéséhez plusz eszközök igénybe vé-

tele szükséges (hangosítás, plusz kamera, plusz beviteli eszköz). Ezeket a következő személyes 

találkozón felmérjük, és azt külön kalkuláljuk. 

Az elsődleges helyen szereplő Képviselőtestületi ülés online közvetítésének az ára 1 totál 

kamerával 6.100 Forint óránként. A Képviselőtestületi ülés rögzítése és utólagos feltöltés ára 

6.200 Forint óránként, amely tartalmazza az utómunkát (Intro, outro, wish vagy felirat, fájlok 

utólagos tömörítése, internetre feltöltés). A képviselőtestületi ülés feltétele a hangosítás vagy 

a vonal szintű jel biztosítása a kamera részére. 

https://drive.google.com/file/d/18TV6V7_PaOo8gR88xBxQLj8GGXDMbhro/view?usp=sharing


  

  

A mellékletben találhatóak az óradíjaink, illetve egy példán keresztül mutatjuk be, hogy egy 

hónapon belül, mennyi költséggel járhat a közvetítés és a videós anyagok elkészítése. 

A példában azt próbáltuk rekonstruálni, hogy egy hónapon belül 20 órányi forgatás, (ez nem 

egyenlő a nyersanyagok összes idejével) 8 órányi vágás és 5 órás szerkesztői munka mel-

lett, egy egyszeri 2 órás képviselőtestületi ülés, valamint 2 hazai labdarúgó mérkőzés élő 

közvetítésével* milyen költséget jelent az önkormányzat részére. Az online sport- vagy egyéb 

rendezvény közvetítéseken lehetőség van különböző reklámok elhelyezésére.  

Szíves figyelmébe ajánlom, hogy a feltüntetett árak kedvezményt tartalmaznak. 

A műsorkészítés folyamatában alkalmazott szerkesztő-riporter személye minőségi híranyagok 

összeállítását tenné lehetővé.  

A szerkesztő-riporter feladatai különösen: a riportalannyal megbeszéli a koncepciót, ennek 

alapján tesz fel kérdéseket, irányítja a beszélgetést. Tudnia kell, mit szeretnének hangsúlyozni, 

milyen célból készül az interjú. Tájékozódik az előzményekről, kutat a témában, információt 

gyűjt és ellenőriz, a narráció szövegét összeállítja. Felhívja az operatőr figyelmét, hogy a be-

szélgetés és a téma tükrében mely képek (is) fontosak. Szerkesztő – a felvett anyagot végig-

nézve kiemeli az interjúból a beszédrészleteket, összeállítja a narráció szövegét, egységes 

egésszé rakja össze az anyagot. Megbeszéli az operatőrrel, mely képek hangsúlyozandók a téma 

jegyében. 

Ajánlanám még kollégáim további tevékenyégi körei között a következőket: 

Számítógép üzembe helyezése, karbantartása 

Informatikai oktatás  

Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás 

Hardver - szaktanácsadás  

Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés  

Adatfeldolgozási szolgáltatás  

Egyéb kiadói tevékenység  

Fényképészet  

Számítógép, -periféria javítása 

Egyéb irodai szolgáltatás  

Fénymásolás, sokszorosítás 

Reméljük levelünkben minden kérdésére választ kapott, további információkért e-mailben, 

vagy telefonon a 06/70 662-5790-es számon állok rendelkezésére, valamint javasolunk egy 

vagy több további személyes konzultációt a részletek pontos egyeztetése céljából. 

Üdvözlettel 

 Greksa János Surin Gergely 

                                                            

* A labdarúgó mérkőzések és egyéb sportesemények online közvetítési feltételeinek pontos egyeztetése szükséges. 
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