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SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2022.január 27-i ülésére 

a Pomáz Tv által felajánlott videó anyagok digitalizálására és a Pomázi Művelődési Ház 

és Könyvtár keretei között létrehozandó digitális archívum létrehozására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pomáz Tv csatornája megszűnt, a stúdió felszerelést, technikát eladják. A 27 év alatt készített 

felvételek sorsáról sürgősen döntenünk kell. A kazetták, DVD-k, és a korábbi adathordozókon lévő 

tartalmak megmentése - digitalizálása - egyszerűbb, ez technikai kérdés. Nagyobb feladat a tartalom 

feldolgozása. Ehhez újra végig kell nézni az anyagot, kijegyzetelni, keresőszavakat rendelni hozzá és 

ezt az eredeti felvételhez csatolni, azzal szinkronizálni. Leghatékonyabb, legolcsóbb a kettőt 

összekapcsolni, együtt végezni, ehhez viszont olyan ember, vállalkozás, szervezet stb. kell, aki, amely 

mindkettőt egyben tudja kezelni, van hozzá technikája, helye, tudása stb. A feladat nem egyszerű, 2010-

ig kazettán van az anyag, ezt csak a régi technikával lehet lejátszani. Erményiné Major Teréz 

tájékoztatása alapján a DVD-n lévő anyagok minősége sem állandó. Előfordul az is, hogy 1 szalagon 4 

adás van felvéve. Az adásokat egyben konvertálták, azaz egy file, ezeket újra kell konvertálni aztán egy 

erre szolgáló szerverre feltölteni. Minél később kezdünk neki, annál több adatot vesztünk, annál többe 

fog kerülni - vagy vállaljuk annak az ódiumát, hogy nem mentettük meg ezeket a fontos 

dokumentumokat. Nem pusztán nosztalgiázásra szolgáló emlékekről, hanem a város történetének olyan 

képi, filmes dokumentumairól, megismételhetetlen, pótolhatatlan adatokról, amelyek nélkül 

szegényebbek leszünk.  

 

A Bizottság felkérésére Erményiné Major Teréz a PTV Stúdió Kft. ügyvezetője árajánlatot készített az 

archivált 2840 Pomáz Tv adás digitalizálására és kijegyzetelése alapján történő részletes 

tartalomjegyzék készítésére vonatkozóan. (az előterjesztés 1. számú melléklete) 

 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárvezetője Dr.Balogh Pál Jegyző kérésére tájékozódott 

a PTV Stúdió Kft archív anyainak feldolgozási lehetőségeiről és azok várható költségéről. (az 

előterjesztés 2. számú melléklete) 

 

A Pomáz Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a 4/2022(I.19.) számú 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsági határozatával arról döntött, hogy kezdeményezi a Képviselő-

testületnél digitális archívum létrehozását a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár keretei között, 

amelynek alapjául a PTV Stúdió Kft által felajánlott videó anyagok szolgálnak és javasolja ezen 

feladatok ellátására javasolja a 2022. évi költségvetésben 13 millió forint elkülönítését. (a KOSB 

határozat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi) 

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

Pomáz, 2022.01.23.  

                                                                                                                           

                                                                                          Dr.Siklódi Csilla 

                                                                      A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke 

 



Határozati javaslat 

 

Pomáz Város Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

…… /2022. (………….) számú önkormányzati határozata  

 

a Pomáz Tv által felajánlott videó anyagok digitalizálásáról és a Pomázi Művelődési Ház 

és Könyvtár keretei között létrehozandó digitális archívum létrehozásáról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdés (7) pontja által biztosított feladatkörében eljárva, 

valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 1. melléklete e) és i) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület egyetért a helyi digitális videóarchívum létrehozásával a Pomázi 

Művelődési Ház és Könyvtár keretei között, amelynek alapjául a PTV Stúdió Kft. által 

felajánlott videó anyagok szolgáljanak. 

 

2. A Képviselő-testület a PTV Stúdió Kft. által felajánlott videó anyagok digitalizálására, 

nyilvántartásba vételére, azok megőrzésének technikai feltételeinek kidolgozására és 

megvalósítására 13 millió forintot biztosít a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőjét, hogy az intézmény alapdokumentumai módosításának 

előkészítéséről a jelen határozatnak megfelelő tartalommal gondoskodjon és terjessze 

azokat jóváhagyásra a döntéshozó elé. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor a 2. 

pont szerinti összeget a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 

elkülönítetten szerepeltesse.  
 

 

Felelős: 3. pont vonatkozásában: Dr.Balogh Pál Jegyző,  

                                                      a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője 

              4. pont vonatkozásában: Dr.Balogh Pál Jegyző 

Határidő: 3. pont vonatkozásában: 2022.05.31. 

                  4. pont vonatkozásában: 2022.02.15. 

                   

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály, Pénzügyi Osztály 

Végrehajtásról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 

 

Látta: 

 

 

………………….. 

Dr.Balogh Pál 

   jegyző 



ÁRAJÁNtAT
Feladói Erményiné-Major Te;éz: Ermecohp Bt., 2013 Pomáz, Rákóczi F. u. 39,

címzétl Pomáz Város Önkormányzatának Kulturális, oktátási és sport Blzottsá8á

2013 Pomár, xossuth Lajos utaa 23-2s

Tárry! Á]dánlsl ez ar.hlvált 2840 Ponár Tv .dás dlglt litáláiáís é§ ku!€yrét.lér. .l.Prán töíténó réslht.3 t.rt.loml€lFék ké. tésér€ vonátkozÓ.n

Tl.tt.h xulturáll., ok€tátl éi sport Bkottsátl

Nérésük szerint küldöm er archMh Pomá, w adások digitálizálásáíak és résrletes tartalomie8yzék készítésének áraján|at&.

Tekintglt€l arrá, ho8y a dlghalizáláshoz és a észletes tartálomle8yzék ké§2ítéshez 8yakorletila8 minden adá§t vé8lg kell nézni és kl kell je8Yzetelni,

ezéít a munkaórá íáfordítá§ adásóránkéntlelentós€n több mint égy órát (kb. 1óra /rc pér. és 2 óra köztl ldőt) ve§z lgénybe.

Mlndazonáltal a kóltsé8ek kalkulációja az ádáshossrak t€klntetében került méghatározásra mely srerlnt a dl8lt llálá§ é.. tlrqyr.t€|és áldp|án történó ]észléte.

t rt.lonüé8y.ék kktíté. munkadí.!
. aP2. évb.n neiió 3600 Ft/ádá5ld6 ó..,
.2023. &öen (amennylb€n az inílácló fiértéke nem hal.dja me8á 4Fot, akkor) nmó 3150 Fv.dásidó ór..
(49Got me8haladó infláció €§etén a 2023. évldt niivekedh€t.)

Az árak az ÁFA-t néín taítalmalzák.

ádethordorók várhtó köli§é8ét pedi8 a 3.) pont tartálmazza.

A dlgitellzált adások szállítá§a a r€ebbl.dások és.tén mpt lmpe82 _ interlace), va8y ávl (Audio vldeo lnterléave - lntedace), az újabbak esetén p€dl8 mp4 (mpeg4 H,264

.odec} frormátumbán történil§ m.ly a nai számító8épek szinte bármelylkén lejátsrható. A Részlet€s tert.lomjegyuék pedlg Excelés Pdf formátumban kerül szállításra, m€ly

se8ítsé8ével könnyedén me8találhatóa kMnt mú§orblokk. A tarta|omje8yzék részletezettsé8ére példa á 4.) pontban találhátÓ.

A jelén ajánlatben részletezett 2840 adás€ vonatkozó munkákat e8yben tudluk vállalni, aménnyiben a munkák megrend€lése esetén 2 évre §zól4 hávi 1alkalommel

történ6 srállításrólés ónnak havl pénzú8y| leü.sítéséról sróló szea6déskóié§r€ kerül5or. Az összes ádá5 íeldolgozásáyal 2 éven belülkészulnénk el.

].. oldal



1.) Digitalizáslás (/capture) munkadíi kalkuláció a becs !t átlag adásid k alapján kalkulálva. {A számlázás a tény|eges adásid k alapján tirrténik.)

2.1 |nfrastrukturális ktiltségek kalkulációja
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februá rjá ba n

megtortén ik.
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,, 'l ,ll ',,lll '' 

], ] ,', i '] ,,,:,',,',,,, lll " 
: ,,,,.li.;,,r., l.,'várfiá$áfi,áo ,

ben számlázva

IFt.J

Nettó ár tisszesen
várhatóan 2023-

' ,l, , ,,,lrllll.' l ]li',l, ,,, l, ''',, ,, ,',']

ban számlázva

IFt.]
1994. aug. 20.

- 2003. ápr, 30. 887 I 887 3 600 2022. évben 3 193 200 Ft

2003. máj, 1.

- 2013. nov. 18. 1 418 2 2 836 3 600 3 750

Fele alaz 709 db adás
(kb. 141,8 óra\ 2022,
évben, a másik 709 db
adás (kb. 1,4L8 óra)
pedig 2023. évben 5 104 800 Ft 5 3I7 500 Ft

2013. nov. t9.
- 202].. dec. 31. 535 3 1 605 3 750 za?3 évben 6 018 750 Ft

ToTAL 284o L,876 5 328 8 298 000 Ft 11 336 250 Ft

]nfrástruktur5]i5. ktiltsógek tartalma

lnfrastrukturá lis
ktiltségek 2ozz-
ben számlá zva

tFt.]
Az archivált adások avi (Audio Video lnterleave}/ mpg (mpeg2) / mp4 (mpeg4) formátumba való digitalizálásához a meglév régi

bejátszó egységek fel jítása szíikséges, mely korülbeliili várható k ltsége (VHS, VHS-C, S-VHS, DV, DV-CAM, BetaCam, BetaCam SP,

BetaCam SX, HDCAM, stb.) 325 000 Ft
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3.} Szál!ítolt adathordozók kiiltsége

{ffifffi]$

1 db WD XTB 3,5" kiils
merevlemez
adathordozó

ktiriilbel í,ili nettó ára

Évi 12 db
merevlemezt

igényl szállítás
esetén az

adathordozók
2il22-ben várható

ktiltsége.

Évi 12 db
merevlemezt

igényl szállítás
esetén az

adathordozók
2023-ban várható

ktiltsége.

A haviteljesítések szállítása a megrendel által kívánt adathordozón torténik. Javasoljuk pl. a megbízható

WD 3,5" 1TB ktjls merevlemezeken t rtén havi szállítást, mely adathordozó a megrendel k ltsége, azaz

az Erme-Comp Bt. általtovábbszámlázásra ker l a Megrendel felé. 16 000 Ft L92 000 Ft L92 000 Ft

A szállított adathordozók biztonsági másolatáról a Megrendel gondoskodik, azonban ha a Megrendel igényli, tigy Szállító (Erme-Comp

adathordozóról 1 - 1 db biztonsági másolat készítését. Ez esetben egy merevlemez másolásának nettó k<iltsége 4000 Ft / merevlemez. A
adathordozó koltségét ez a díj nem tartalmazza.

Bt.) is vállalja az o szes

biztonsági másolatokat ta rta lmazó

olda l



4.) Minta, hogy milyen részletezettségíi tartalomiegyzék keriiI szállításra a fentebb részletezett árakért
(A mellékelt minta fiktív példaadatokat tartalmaz a szemléltetés céljából.)

Adás.soiszá:ma
i l,l ,Falln V

,l,',,r 
] ' 

',l, 
,,,

]']:,l, , ,, 1';1",:l: ], .,,,,:', ,], ]' , ],', '; ., : ,,,. ,,,

Adáshossz
(ór,a:perclmp} M ísorli,lokk írr}e

M, sorblokk,
,], 

, ]] ]]] ] ]] l

kezdete
',(óra:perc:mp} Fil sorveeeffi

F ,bb szerepl lk í
fekiólffi ''-

(az adásban
l

megtalálható
feliratozás

a la pján) gvéb,. gj.e,6ytós

52. 0052 adas_1995.01, 16.mpg L:O7lLZ Adáskezdés és

felkonf. 0:00:00 Vaizer Enik

Rovid hírek 0:02:45 Vaizer Enik

kulin lmre
(Polgármester}

Mit szól hazzá 0:05:30 Vaizer Enik

Kis Béla,

Nagy lstván,

Gipsz Jakab
(utcá n

megszóllította k}

Téma:

Csator názás,
Sze listyei
beruhá zás

Képvisel testuleti
ulés (osszefoslaló) 0:].0:06

Kulin lmre
(Polsármester),

Kévisel Név].

F bb témák:
Koltségvetés,
Sashegyi Sándor
Ált. isk,

várható városi
programok és

adásvégi lekonf. 1:04:05 Vaizer Enik

53. 0053 adas_t995.01. 19. mpg 1:01:10 Adáskezdés és

felkonf. 0:00:00 Vaizer Enik

Rovid hírek 0:02:].B Vaizer Enik

Képvisel név].

{Kultu rá lis

bizottság)

Témák: iij helyi
hatá rozatok, H ÉV

állomás fel jítás

Kozségey ílés 0:06:12

kulin lmre
(Poleármester},

Képvisel Név].,

Képvisel N év2

_, ,a 

-l' 

l

Temák: Fout
fe l j ítás,

csatorn ázás

.( A példa vége)
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5.} Várható kciltségek iisszegzése
Ezek részletezését lásd a J..l, 2,) és 3,) pontok alatt.

ré8larchivált adások valemelyike esetleg nál megséríil! 8yaz ádott félvétel visszaá lIítását nem tudjukvállalnl. Ha esetle8 6gyes archivált adások sérij ltségére
der l,és z k vlsszaállítása (mégmentése) sz0kséges, 8y eról majd e8vediajánlát kész l.
árak á dl8italizált (.apture- lt) adásokon tirrténd ulómu nkálatokat (vágás, effektezé, képminósé8 javltáE tb.)nem tartálmaznak.

Kelt: Pom áz, 2022. 01,. 14.

Haa
fény
Fenti

Maradok tisztelettel:
E rményi né-M ajor Terézia

Erme-Comp Bt.

*Xu*,,"p L^"* tU?j*
tlt -*

, a - l],' hf- ",í \;ru..A"*.f,(,- Jj
t{,_^

Munkák"é , eg,yébrk .l..iségek

Nettó ár iisszesen
várhatóan Zg2Z-
ben számlázva

;,,. 1 ,1 ,i [Ft-I'''., '. 
-'

Néttó,ár tiffi$é#'
várhatóan 

,2023-ban számlázve

IFt.l
]., } Digitalizálás (/capture) munkadíj kalkuláció a becsült átlag adásid k alapján kalkulá|va,

(A számlázás a tényle8es adásid k qlapján torténik.) 8 298 000 Ft 11 336 250 Ft
2.) lnfrastrukturális koltségek kalkulációja 325 000 Ft
3,) Szállított adathordozók koltsége ha a Megrendel hav

(Természetesen ett l eltér adathordozó konstrukció
1 db WD 3,5" merevlemezen kéri a teljesítést
s vá lasztható.) L92 000 Ft L92 000 Ft

TOTAL: 8 815 000 Ft LI 528 250 Ft

5. oldal



Tisztelt Jegyző úr, tisztelt KOSB Bizottság, kedves Csilla! 

 

Jegyző úr kérésére tájékozódtam a Pomáz TV archív anyainak feldolgozási lehetőségeiről és 

azok várható költségéről. 

Nem kétséges, hogy ez egy olyan feladat, amelyet el kell végezni, mert olyan visszavonhatatlan 

károk, akár teljes megsemmisülés is létrejöhet, amely egy bizonyos időn túl már nem teszi 

lehetővé a helyreállítást. 

Én két részre tudnám osztani az elvégzendő feladatot, az egyik a technikai megőrzés, a másik 

a szellemi megőrzés illetve az anyag indexelése, visszakereshetősége. 

A technikai kérdéskörre hoztam pár példát, hogy lássuk ennek anyagi vonzatát. Ezeket a 

felsorolt cégek oldalán találtam, volt, akikkel személyesen is beszéltem, természetesen konkrét 

adatokkal és megrendelési szándékkal ezeknél az áraknál el lehet érni kedvezőbb ajánlatot, ha 

ekkora volumenű megrendelésről van szó. (felsorolva lent) 

De számoljunk, természetesen feltételesen, mert nem vagyok minden információ birtokában. 

Terike elmondása szerint 2840 adásról van szó, 27 év alatt ennyi adása készült el a Pomáz TV-

nek, ezek műsorideje eltérő, Terike elmondása szerint 2013 óta általában elérik vagy 

meghaladják a 60 percet. Egyszerűbb úgy számolnuk, hogy adásonként egy órát veszünk.  

2840X2000=5.680.000.- Ft 

2840X3500=9.940.000.- Ft 

A kettő között igencsak nagy a különbség, amit az ezzel a tevékenységgel foglalkozók őszintén 

elém is tártak. Az óránkénti 2000.- Ft összeg fejében, rögzítik az anyagot, de gyakorlatilag egy 

mechanikus munka, meg sem nézik a minőséget. A drágább ajánlat esetében figyelik a 

minőséget (szerintem szúrópróba szerűen) és javítani is próbálnak, ha lehet.  

Összefoglalva az árajánlatok alapján kapott tájékoztatókat az a kép rajzolódott ki, hogy 60 

percenként számolva 2000-3500:- Ft összegig terjed az anyag „digitalizálása”. Lássuk be, hogy 

ez a könnyebbik fele a munkának, mert ezzel csak az „állagmegóvás történik meg ideig-óráig, 

ahogy változik a hordozók elérhetősége és felhasználhatósága. A végső cél az lenne, hogy 

valami olyan formában legyen elérhető és visszakereshető, ami időtálló. 

A munka neheze az anyag tartalmi feldolgozása. Lássuk be, hogy ennek már vannak korlátai. 

Nem tudja bárki elkészíteni és a ki tudja elkészíteni legjobban skálán mozog a választási 

lehetőség. A válasz az utóbbira az, hogy aki az anyagot készítette, az ismeri a legjobban. 

Amikor tájékozódtam a lehetőségek között, még nem tudtam, hogy Erményiné-Major Terézia, 

Erme-Comp Bt. készített erre egy árajánlatot. 

 



Az árajánlatát megismerve azt gondolom, hogy az nagyon korrekt, sőt mi több, 

megkockáztatom, hogy Teri alá is becsülte kicsit a munkáját. A két év, amivel számol egy 

meglehetősen feszített munkatempót feltételez.  

Itt is számoljunk egy picit: 

2840 óra, amit ugye kettővel kell szorozni, ha a tartalmi feldolgozást is hozzávesszük. Az 

összesen 5680 munkaóra. napi 8 órában az 710 munkanap.(példának a 2022. év: 254 munkanapból 

áll, ami 2032 munkaóra.) 

Ennek alapján is bátran állítom, hogy Erményiné-Major Terézia ajánlata rendkívül nagyvonalú. 

Semmiképpen sem szabad elfeledkezni a szerzői jogok kérdésének rendezéséről. 

Még egy apró megjegyzés, az interneten az emlékmentő.com címen elérhető cégnek van a 

legjobb értékelése. 

Remélem, hogy apró kutatásommal, amely korántsem teljes - nem vagyok a terület szakértője 

– hozzájárulhatok a megalapozott döntésükhöz. Jó munkát kívánok! 

 

Pomáz, 2022. január 19. 

        Benkovics Zita 

        könyvtárvezető 

 

 

https://shop.emlekmento.com/ment/digitalizalas/video-digitalizalas 

Ha például egy VHS kazettád van, amin 2 órányi normál európai, azaz PAL-os felvétel van, 

amit le szeretnél menteni, akkor azzal lehet számolni, hogy:  

0-100 percig 4999 Ft + a következő megkezdett 100 perc 2999 Ft, azaz összesen 7998 Ft-ba 

kerül a kazetta mentése.  

 

https://emlekmento.com/text-hu/arak 

0-60 perc műsoridőig        3499 Ft 

61-100 perc műsoridőig   4999 Ft 

100 perc felett minden további megkezdett 100 perc: 2999 Ft 
Pl. Egy tele vett 180-as PAL-os kazetta ára pendrive-ra, vagy HDD-re mentve 7998 Ft. 

  
https://www.digitalmaster.hu/arak.php 

60 perc video anyag DVD-re, pendrive-ra, HDD-re mentése kazettánként (1 DVD) 1 990 

Ft   

https://shop.emlekmento.com/ment/digitalizalas/video-digitalizalas
https://emlekmento.com/text-hu/arak
https://www.digitalmaster.hu/arak.php


120 perc video anyag DVD-re, pendrive-ra, HDD-re mentése kazettánként (1 DVD) 2 490 

Ft   

180 perc video anyag DVD-re, pendrive-ra, HDD-re mentése kazettánként (2 DVD) 2 990 

Ft   

240 perc video anyag DVD-re, pendrive-ra, HDD-re mentése kazettánként (2 DVD) 3 490 

Ft   

NTSC3.58/4.43, SECAM formátum konvertálás (PAL) óránként 500 Ft   

AVCHD, HDV, DVCPRO felvételek DVD-re, pendrive-ra, HDD-re mentése kazettánként 

óránként 5 000 Ft   

  

Az ár tartalmazza a profi (Canopus) digitális zajszűrést, az időalap korrekciót (TBC).  

  

 

https://kazettadigitalizalas.hu/ 

Árak 

Igyekeztünk a VHS kazetta digitalizálás árainál is a piaci viszonyokhoz képest a lehető 

legkedvezőbb árakat kialakítani. Így nálunk az alábbi költségekkel tudsz kalkulálni: 

Digitalizálás: 2.000 Ft / kazetta (60 perces) 

Az árak tartalmazzák az előzetes tájékoztatást a felvétel minőségéről, az egyéb tudnivalókról, 

a digitális felvételt és az adathordozóra másolást vagy az online felületen történő továbbítást. 

Kazetta típusok amelyet digitalizálunk (INPUTOK) : 

VHS, MiniDV, DVCam, Hi8, VHS-C 

Kimeneti formátumok (OUTPUTOK) : DVD, MP4, MKV, MOV 

A digitalizált felvételeket online, letölthető link formájában továbbítjuk számodra a kért 

formátumban, de természetesen személyesen is elvihető pendrivon, külső HDD-n, külső SSD-

n vagy egyéb USB adathordozón. 

 

 

https://kazettadigitalizalas.hu/



