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      Iktató szám: 257/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. december 8-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. Szathmáryné 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. november 17-i ülésére kiküldésre került 257/2022. számú 

előterjesztést, melynek tárgya „javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére” 

volt, végül a testület nem tárgyalta meg. 

A 257/2022. sz. előterjesztés elkészülte óta újabb információk állnak rendelkezésre a 

ferencvárosi médiával kapcsolatban, ami indokolttá teszi az előterjesztés átdolgozását, 

kiegészítését. Az adatok a Medián által Ferencvárosban lefolytatott reprezentatív közvélemény-

kutatásból származnak, és úgy véljük, az eredmények befolyásolhatják a döntések 

meghozatalát.  

I. 

A helyi médiát három kérdés érintette:  

 

inkább javult vagy inkább 

romlott? 

 javult romlott 

nem 

változott 

nem tudja/nem 

válaszol 

köztisztaság 29% 25% 44% 2%  

parkok, játszóterek, zöld felületek 53% 15% 27% 5%  

kulturális programok 40% 7% 31% 23%  

egészségügyi ellátás 15% 27% 39% 19%  

kerületi újság, televízió 22% 12% 19% 47%  

 

 

honnan tájékozódik? 

 

   9TV 9magazin Önk. honlap Önk. FB oldal Civil ker. 

FB oldal 

 

rendszeresen  5% 24%  8%  15%   22% 

néha   18% 42%  35%  24%   22% 

soha   77% 34%  57%  61%   56% 

 

nem tudja/nem válaszol 1% 

 

hogyan szeretné az újságot kapni? 
 

továbbiakban is juttassak el a postaládájába 55% 

különböző helyszíneken elhelyezett gyűjtőládákból 39% 

nem tudja/nem válaszol 6% 

  

 

Az eredményekből az látszik, hogy 

- a helyi média, ezen belül is főként a 9 magazin fontos tájékozódási forrása a 

lakosoknak, hiszen a kéthamaduk gyakran vagy legalább alkalmanként innen 

informálódik, 



- az érdemi választ adók többsége úgy ítéli meg, hogy javult a helyi újság és televízió 

az elmúlt 3 évben,  

- az újságot a megkérdezettek többsége továbbra is a postaládájába szeretné kapni.  

 

Ezek az adatok megfontolásra érdemesek, amikor a lap terjesztésének a jövőbeli módjáról kell 

dönteni. Azt a véleményünket továbbra is fenntartjuk, hogy a postaládás terjesztés elvetésével 

a lakosok egy részét nem éri el az önkormányzat, illetve a ferencvárosiak egy részének nem 

lesz könnyen hozzáférhető a helyi újság, ha az önkormányzat megszünteti azt a szolgáltatást, 

amit eddig a lap házhoz vitelével nyújtott.   

II. 

Gazdasági helyzet: A médiacég költségvetése eddig is feszített volt, ahogy azt a korábbi 

ügyvezető is többször jelezte. Ez a helyzet a jövő évre immár fenntarthatatlanná válik. Fontos 

rögzíteni, hogy a munkadíjak (honoráriumok, állandó és eseti megbízási díjak) sem követték 

sem a televíziónál, sem az újságnál az inflációt, szemben az önkormányzat dolgozóival és a 

többi önkormányzati cég legtöbb munkavállalójával, így ezek rendezése is feltétlenül 

szükséges.  

2023-ra a költségvetés jelentős növelésére van szükség, hiszen a dologi költségek, ezen belül 

is különösen a nyomdaköltségek drasztikusan megemelkedtek. 2022-ben a 32 oldalas újság 

nyomdai előállítása lapszámonként 1 909 880 Ft +áfa volt, az ez évi novemberi 32 oldalas 

magazin, amelyet már emelt tarifa alapján jelentettünk meg 3 769 510 Ft + áfa összegbe került 

úgy, hogy a költségcsökkentés érdekében a korábbi 90 grammos papír helyett gyöngébb 

minőségű, 70 grammos papírra nyomtattattuk a lapot. 

Becsléseink szerint a 2023-ra vonatkozó nyomdai közbeszerzés után a magazin előállítási 

költsége változatlan példányszám és változatlan minőségű 90 grammos papír felhasználásával 

55 millió Ft-ba kerülhet (a 2022-re beállított 24 millió Ft+áfa nyomdai költség helyett), az 

általunk javasolt 70 grammos papír felhasználásával pedig évi 48 millió Ft +áfa összegbe 

kerülne.  

Költséghatékony lenne vagy a példányszám csökkentése vagy a periodika ritkítása. A 

képviselőkkel, frakcióvezetőkkel folytatott egyeztetés során ez reális opcióként nem merült fel. 

A képviselők emlékeztettek arra, hogy az előző önkormányzat idején még kéthetente megjelenő 

kerületi lapból a jelenlegi önkormányzati ciklusban, bő két éve lett havi lap, a megjelenés 

további ritkítása nagy visszalépés lenne a 2019-es választások előtti időhöz képest.   

A példányszám csökkentése mérhető megtakarítást eredményezne, bár a kevesebb kiadás nem 

áll egyenes arányban a kisebb példányszámmal. Amíg 38 ezer példány esetén egy 32 oldalas 

újság ára 129 Ft lenne, 25 ezer példány esetén a darabonkénti ár 111 Ft, 15 ezer példány esetén 

pedig 104 Ft. Tehát ha több mint a felére csökken a példányszám, a darabár 19 %-kal lesz 

kevesebb. Persze ha elvégezzük a számítást, egy évre vetítve ez már jelentős költségcsökkentést 

eredményezne – 15 ezer példány 23 220 000 Ft, 25 ezer 33 300 000 Ft, 38 ezer pedig 47 

424 000 Ft. (Az adatok csak a jobb megértést szolgálják, most nem pontosan ezek a költségek, 

de a nagyságrend valódi, a Magyar Közlöny Kiadó árajánlatából származnak, amelyet a 

novemberi és decemberi lapszámra nyújtott be.)  

III. Terjesztési anomáliák 

Az újság terjesztésével kapcsolatban számos panasz érkezik, de a valódi probléma nagyságát 

csak megbecsülni tudjuk. Hiszen a 38 ezer példányhoz képest a tízes nagyságrendű, a céghez 

érkező kifogás elenyészőnek mondható, de személyes tapasztalatokból úgy véljük, hogy ennél 

azért több jogos reklamáció lehetne. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy fővállalkozóként bármely cég is végezte a lap 

terjesztését, az alvállalkozók ugyanazok voltak, ugyanazok a terjesztők terítették a lapot. A 

legkevesebb probléma abban a néhány hónapban volt, amikor a covid miatti veszélyhelyzet 

idején az ingyenes parkolás bevezetése okán feladat nélkül maradt parkolóőrök és közteresek 



kézbesítették a lapot. Ez azt is jelenti, hogy a médiacégnek saját hatáskörben meg kell vizsgálni, 

milyen lehetőség van arra, hogy a terjesztést az önkormányzat saját cégeivel intézze. 

 

Annak érdekében, hogy a releváns álláspontok megjeleníthetőek legyenek, három opcionális 

határozati javaslatot fogalmaztunk meg. Hasznosnak tartanánk egy átmeneti időszakot az 

esetleges átállás bevezetése előtt, amikor a lakosok megismernék a gyűjtőládás rendszert, jó 

kommunikációval fel lehetne készíteni a ferencvárosiakat arra, hogy a magazint a jövőben ezzel 

a módszerrel terjesztjük. 

 

Budapest, 2022. november 30.  

 

        Baranyi Krisztina polgármester 

        megbízásából 

        dr. Bencsik Márta ügyvezető s.k. 

 

 

 

 

 

A) Határozati javaslat 

 

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

felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy továbbra is a postaládákba 

történő elhelyezéssel gondoskodjon a 9 magazin terjesztéséről. 

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2022. december 8. 

 

 

B) Határozati javaslat 

 

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

hogy 

 

1. felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 9 magazint 2023. 

február 1. napjától 15 ezer példányban adja ki. 

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. február 10. 

 

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

közterületi újságtartókban történő terjesztéséről 2023. február 1. napjától. 

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. február 15. 

 

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

előállítási költségeire 7 500 000 Ft kompenzációt biztosít. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2023. január 10. 



4. 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 31.  

 

 

C) Határozati javaslat 

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

hogy  

 

1. felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, gondoskodjon arról, hogy 

2023. február 1. napjától – 3 lapszámig tartó átmeneti időre – a 9 magazint a közterületi 

újságtartós terjesztés mellett egyidejűleg a postaládákban is helyezzék el.  

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. április 3. 

 

2. felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2023. május 2. napjától 

– az 1. pontban meghatározott átmeneti időszak után – a 9 magazint közterületi 

újságtartókban elhelyezve terjessze. 

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

Határidő: 2023. május 2. 

  

3.  felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 9 magazint 2023. 

február 1. napjától 3 hónapon keresztül 40 ezer példányban adja ki, majd a 

példányszámot csökkentse 15 ezerre. 

  

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető  

Határidő: 2023. április 3. 

 

4.  felkéri a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen beszámolót 

a Képviselő-testület számára a 9 magazin terjesztésének tapasztalatairól hat hónappal a 

közterületi újságtartók kihelyezését követően, és tegyen javaslatot a lapterjesztés hosszú 

távú megoldására. 

 

Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető  

Határidő: 2023. augusztus 1. 

 

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

előállítási költségeire 7 500 000 Ft kompenzációt biztosít. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2023. január 10. 

 

6. 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 31.  


