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      Iktató szám: 257/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-i ülésére 

 
Tárgy:   Javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére  
 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta 
ügyvezető Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 

   
Készítette:   dr. Bencsik Márta ügyvezető Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
 
Előzetesen tárgyalja:   Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság,  
 Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság  
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáry s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2022. augusztus 22-i ülésén az a határozott szándék körvonalazódott, hogy 

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft ügyvezetője a frakciókkal egyeztetést folytasson, különös 

tekintettel a média működésének stratégiai kérdéseire, ideértve az esetleges 

új  tartalomszolgáltatási  koncepciókat is. Az egyeztetést október 18-án tartottuk, a 

következőkben ismertetendő javaslatainkat ennek figyelembevételével tárjuk most a képviselők 

elé. 

A képviselő-testület 243/2022. (VI.22.) számú határozatában úgy döntött, „felkéri a 

Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a mindenkori kerületi 

újság terjesztésének gyűjtőpontos rendszerre történő átállására”. A határozat végrehajtására a 

2022. december 31-ig tartó határidőt állapította meg.  Az átálláshoz szükséges előkészítő 

munkát elvégeztük, a bevezetéséhez azonban, tekintettel arra, hogy anyagi, stratégiai és 

médiapolitikai vonzatai is vannak, testületi döntés szükséges. 

A 9magazin nyomdai előállítására 2021 júliusában megkötött vállalkozási szerződés 2022 

októberében lejárt, a novemberi számra és a december-januári dupla számra a médiacég 

beszerzési szabályzatának megfelelően árajánlatokat kértünk. A beérkezett árajánlatok közel 

azonos nagyságrendűek voltak, a korábbi nyomdai költség gyöngébb minőségű papírt 

használva is megduplázódik. (A 38 ezer példányszámú 32 oldalas lap előállításának a díja a 

Magyar Közlöny Kiadóval tavaly kötött szerződés szerint eddig 1 909 880 Ft+áfa volt. A most 

kiválasztott FOLPRINT Nyomda, Magyarország első zöld nyomdája, amely karbonsemlegesen 

tudja előállítani az újságot, 3 769 510 Ft+áfa összegért vállalta a munkát, az év végi 64 oldalas 

dupla számot pedig 7 259 268 Ft+áfa összegért. A nyomdai költség kétharmadát a papír ára 

teszi ki.)  

A 9magazin jövő évi előállítására vonatkozóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az idei, 

csak két számra bekért ajánlatokból kiindulva az a nagyságrend valószínűsíthető, hogy azonos 

példányszám és gyakoriság, ám szerényebb papírminőség mellett az újság éves előállítási 

költsége 48 millió forint lesz a tavalyi 24 millió helyett. (Ha azonos papírminőséggel 

számolnánk, ez az összeg 55 millió forint körül lenne.) A közbeszerzési felhívás közzétételéhez 

pontosan meg kell határoznunk a paramétereket, így a példányszámot, oldalszámot, stb.  

 

A) 

A képviselő-testület a 9magazin terjesztésével kapcsolatban júniusban az ügyvezető feladatává 

tette, hogy gondoskodjon a postaládás terjesztés helyébe lépő, közterületi újságtartókkal történő 

terjesztés feltételeinek a megteremtéséről. A határozat átállásról szólt, ami azt jelentené, hogy 

a jövőben kizárólag ezt a terjesztési módot alkalmaznánk,  ez a (gyűjtőpontos vagy támpontos) 

terjesztés pedig természetszerűleg együtt jár a példányszám csökkentéssel.  

Ezzel a terjesztéssel a lap csak azokhoz jutna el, akik maguk is aktivitást fejtenek ki annak 

érdekében, hogy a laphoz hozzájussanak. Nem lenne pazarlás, hiszen tudjuk, hogy a 

postaládákba dobott újságok egy része olvasatlanul landol a szemétben, nem lenne remittenda, 

megszűnnének a kézbesítési panaszok. A frakcióvezetőkkel folytatott egyeztetésen a lapszám 

10-20 ezer példányra csökkentése merült fel lehetőségként, ami mérhető megtakarítást 

jelentene a nyomdai költségekben. A jelenlegi információk alapján becsült adatok szerint 10 

ezer példánynál 1,2 millió forint körüli összeg lenne egy havi újság elkészítése, éves szinten 

14,5 millió forint, ami kevesebb, mint amit 2022-ben fizettünk a 38 ezer példányért.  

A terjesztési költség nem lenne lényegesen alacsonyabb, hiszen az újságtartókat is fel kell majd 

tölteni. (Jelenleg 350 ezer forint egy lapszám terjesztési díja, ez nyomott ár, jövőre a 

kalkulációk szerint a duplájára emelkedhet.) És a közterületi újságtartóknak is van egyszeri 

bekerülési költsége, amelynek nincs forrása a médiacég költségvetésében. Két árajánlat áll 

egyelőre rendelkezésünkre, ezek 85.000 Ft-tól 185.000 Ft-ig terjedő összegben határozták meg 



előzetesen a darabárat 30 újságtartó megrendelése esetén, azaz bruttó 3 és fél millió forinttól 7 

és fél millió forintig terjedő összegben. Egy újságtartóba 150-200 db újság férne, ami azt jelenti, 

hogy – 10 ezer példánnyal számolva – kétszer kellene feltölteni a megjelenést követően a 

tartókat. 

A tartók elhelyezésére a képviselőktől javaslatot kaptunk, úgy kellene kihelyezni az újságokat, 

hogy a teljes kerületet behálózzák. (Csak példaként néhány javaslat: Rönk irodák, Toronyház 

utca  3/b., Ecseri út 19., Közösségi ház Toronyház 3/b., Dési Műv.ház Toronyház u.17., orvosi 

rendelők,  Dési u. 20/b., Börzsöny utca 19., orvosi rendelő Ifjúmunkás u. 25., Haller u.- Mester 

u. ENY sarok, Haller u. 8.,  Vaskapu u. 23., gyermek háziorvosi rendelő, Mester u.- Drégely u. 

DNY sarok (FESZ bejárat), Nádasdy utca 15. játszótér, Ferenc tér, Csarnok tér, Markusovszky 

tér, Kálvin tér - Ráday sarok, Bakáts tér).  

 

Amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a jövőben csökkentett példányszámban 

adja ki a Médiacég a 9magazint és a terjesztés kizárólag közterületi újságtartókkal történjen, 

határozatot kell hoznia. Az újságtartók gyártási költségére pedig forrást kell biztosítani a 

médiacég számára. 

 

B)  

A postaládás terjesztés helyébe lépő újságtartós terjesztésnek ugyanakkor vannak hátrányai is, 

nem véletlen, hogy sehol nem teszik kizárólag ilyen módon hozzáférhetővé a kerületi újságot. 

Terézvárosban, Óbudán, ahol elhelyeztek újságtartókat, nem a postaládás terjesztést váltották 

fel ezzel a módszerrel, hanem a néhány forgalmas köztérre kirakott újságtartó segítségével a 

kerület lapjának az olvasottságát igyekeztek növelni.  

Amennyiben a postaládás terjesztés megszűnne, a lakosok egy részét eleve elzárnánk attól, 

hogy egyszerűen hozzájussanak az újsághoz, a kevésbé aktív olvasók nem keresnék a 

lehetőséget, noha korábban alkalmanként kézbe vették a lapot. A postaládás terjesztés egy 

lehetőség, az önkormányzat szolgáltatása minden lakosának, a döntést arról kell meghozni, 

hogy a képviselő-testület e lehetőség biztosítását indokoltnak látja-e a legalább kétszeresére 

növekedett költségekkel együtt továbbra is fenntartani. Határozathozatalt ugyanakkor ez a 

változat nem igényel, az 1. számú határozati javaslat el nem fogadása esetén a postaládás 

terjesztés folytatódik, de javítani igyekszünk a minőségén.  

 

C)  

Felvetődött takarékossági célból a 9magazin ritkább, kéthavonta történő megjelentetése is. Ezt 

csak abban az esetben javasolnánk, ha emellett erős online jelenlétet tudunk biztosítani egy 

ferencvárosi híroldal formájában, amely a nyomtatott újság és a televízió szolgáltatásait 

ötvözné, cikkeket és audiovizuális tartalmat egyszerre nyújtana a ferencvárosiaknak.  

 

Online tartalomszolgáltás elindításának és üzemeltetésének lehetősége a 9magazin 

periodikájától és terjesztésétől függetlenül is felmerül. Nyilvánvaló, hogy online megjelenés 

nélkül már nem lehet közszolgálati médiát üzemeltetni, sőt az internet sok szempontból a 

köztájékoztatás elsődleges csatornája lett. 

 

A média cégen belül már eddig is körvonalazódó koncepció szerint a 9online néven elindítható 

kerületi oldal gyors, friss, naponta változó információforrás lehetne, megbízható ügyeleti 

rendszerrel, citizen reporterek anyagainak a felhasználásával, az írott, audiovizuális és a 

podcast anyagok integrálásával, amely számos kerületi civil és önkormányzati közösségi 

oldalra is reagálna.  A tervek szerint az oldal szomszédkerületi együttműködést alakítana ki 

Üllői út rovatcímen a józsefvárosi, Szabadság híd rovatcímen az újbudai médiával.  

A 9online-ról elérhető lenne a 9TV és, megfelelő időbeli tagolással a 9magazin is, a napihírek 

és a podcastok mellett. Az online az eddiginél szélesebb platformot nyújtana arra, hogy 



képviselői helyzetmagyarázatokat, lakossági, gazdasági-, városi- és belpolitikai 

problémafeltevéseket lehessen a ferencvárosiak elé tárni.  

Korszerű, 21. századi, a környezetterhelést minimalizáló információforrása lehetne a 

kerületnek, amelynek márciusi bevezetését figyelemfelkeltő kampány előzné meg.  

 

 

Az online kerületi média koncepciójáról ugyanakkor nincsen szakmai konszenzus. A 

létrehozása melletti nyilvánvaló érvekkel szemben, az interneten különösen erős és ezért 

nehezen áttörhető médiazaj és a várható igényekhez képest szerény anyagi lehetőségek miatt 

többen kételkednek a koncepció sikerének lehetőségében. 

 

Színvonalas média tartalom előállítása az online felületeken elvárható gyorsasággal és 

gyakorisággal mindenképpen érdemi költségekkel járna. A kerületi média cég jelenlegi 

pénzügyi lehetőségei, rendkívül feszített költségvetése még a kísérletezést is csak nagyon 

szerényen tennék lehetővé. 

 

Ezért online kerületi média kialakítása előtt alapos szakmai és pénzügyi tervezés, valamint a 

teljes koncepciónál jóval kisebb teszt-időszak (“pilot project”) indokolt.  

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. november 7. 

 

        Tisztelettel: 

 

           Baranyi Krisztina polgármester 

 megbízásából 

dr. Bencsik Márta s.k. 

    ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 

 

1. felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2023 februárjától a 

9magazint 10.000 példányban adja ki.  

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. február 1. 

 

 

2. felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a 9magazin 

közterületi újságtartókban történő terjesztéséről 2023 februárjától. 

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. február 1. 

 

3. a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. számára egyszeri juttatásként az újságtartók 

előállítási költségére 7 500 000,- Ft kompenzációt biztosít.  

  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

2. számú Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

 

1. felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2023 februárjától a 

9magazin kéthavonta történő kiadásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. február 1. 

  

 

2. felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2023-ra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződést a fentiek szerint módosítsa.   

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. január 15. 

 

 

 

 

3. számú Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy készítsen részletes szakmai 



koncepciót és pénzügyi tervet a Kilenc Magazín és 9Tv szinergiát is kihasználó, de önállóan is 

tartalmat előállító kerületi online sajtó létrehozásáról és üzemeltetéséről. 

 

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. január 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


