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ÁRJEGYZÉK 

AZ MTVA VAGYONKEZELÉSÉBEN ÁLLÓ MUNKAESZKÖZÖK BÉRLÉSÉHEZ 

 

Amennyiben a Partner a szerződés teljesítéséhez az MTVA vagyonkezelésében lévő 

munkaeszközeit kívánja használni, köteles ehhez az MTVA előzetes írásbeli hozzájárulását 

megszerezni. A Partner az MTVA-val kötött szerződése teljesítéséhez térítés fejében az 

MTVA honlapján („Szerződő Partnereinknek” menüpontban) nyilvánosan elérhető 

eszközökhöz, csomagonként meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez kérhet az 

MTVA-tól hozzájárulást. 

 

Bérbe vehető eszközcsomagok: 

 

Csomag 1. Office Desktop 

 

Tartalma: 

Dell Optiplex 5080 SFF számítógép 

Intel Core i5 (3 év helyszíni jótállás következő munkanapi 8*5 órás megjelenéssel) 

HDD/SSD megtartás 

DVD+/-RW ODD 

8GB DDR4 memória 

256GB SSD 

Microsoft Windows 10 Professional 64 operációs rendszer 

Dell P2419H monitor 

 

Javasolt különösen az alábbi feladatellátás illetve szolgáltatásnyújtás esetén: 
 

- világosító tevékenység ellátása, 
- hangmérnök, 
- HC képvágó, képmérnök, kiemelt képmérnök feladatok ellátása, 
- látványtechnikus tevékenység ellátása, 
- szerkesztői feladatok ellátása, 
- műsortechnikus, feliratozó-súgógépkezelő feladatok ellátása,  
- műsorgyártásban közreműködő egyéb szakember,  
- alkalmazó grafikus, 
- rögzítésvezető, 
- műszaki szakértés,  
- stúdió-híradástechnikai eszközök karbantartása, 
- hírügynökségi szolgáltatás. 
 
Bérleti díj: havi 10 000.-Ft. 

  napi: 460.-Ft. 

  óra: 60.-Ft. 
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Csomag 2. Office Laptop 

 

Tartalma: 

Dell Latitude 5520 

Intel Core i5 (3 év helyszíni jótállás következő munkanapi 8*5 órás megjelenéssel) 

8GB DDR4 memória 

15.6" FHD WVA (1920 x 1080) tükröződésmentes kijelző (nem érintőképernyő) 

256 GB SSD 

HDD/SSD megtartás 

Microsoft Windows 10 Professional 64 operációs rendszer 

Dell WD19DC, 240W dokkoló 

Dell 15" notebook táska 

Dell P2419H monitor 

Dell vezetéknélküli billentyűzet (magyar) 

Dell vezetéknélküli optikai egér 

 

Javasolt különösen az alábbi feladatellátás illetve szolgáltatásnyújtás esetén: 
 

-  világosító tevékenység ellátása, 
-  HC képvágó feladatok ellátása,  
-  látványtechnikus tevékenység ellátása, 
- szerkesztői feladatok ellátása,  
- műsortechnikus, feliratozó-súgógépkezelő feladatok ellátása. 

 

Bérleti díj: havi 15 000.-Ft. 
                    napi: 690.-Ft. 
                    óra: 85.-Ft. 
 

 

Csomag 3. Office/Broadcast átmenet 

Tartalma: 
Dell OptiPlex 7080 SFF számítógép 
Intel Core i7-10900 processzor (3 év helyszíni jótállás következő munkanapi 8*5 órás 
 megjelenéssel) 
HDD/SSD megtartás 
DVD+/-RW ODD 
16GB DDR4 3200 memória 
512GB SSD 
1TB 7200RPM HDD 
Microsoft Windows 10 Professional 64 operációs rendszer 
Dell P2419H monitor 
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Javasolt különösen az alábbi feladatellátás illetve szolgáltatásnyújtás esetén: 

- hírcsere szerkesztő feladatok ellátása, 

- Szolgáltatási és Tartalom-akadálymentesítési csoport részére feliratozási feladatok 

ellátása, 

- technikai rendező, rendezőasszisztens feladatok ellátása, 

- műsorgyártásban közreműködő speciális szakember, feliratozó-alkalmazó grafikus, 

feliratozó-súgógépkezelő tevékenység ellátása, 

- broadcast televízió műsorok akadálymentesítése, 

- filmszerkesztői tevékenység ellátása. 

Bérleti díj: havi 20.000.-Ft. 
  napi: 920.-Ft. 
  óra: 115.-Ft. 

 

Csomag 4. Vágó desktop 

Tartalma: 
Dell Precision 5820 Tower munkaállomás 
Intel Xeon W-2275 (14 mag) processzor 
16GB DDR4 memória 
1TB SATA HDD  
512GB PCIe SSD 
Radeon Pro WX5100 8GB GPU (8*5 következő munkanapi megjelenéssel helyszíni jótállás, 
a termékre vonatkozó teljes jótállási idő alatt) 
HDD, SSD megtartás, a termékre vonatkozó teljes jótállási idő alatt 
Microsoft Windows 10 Professional 64 operációs rendszer 
Dell P2419H monitor 

Javasolt különösen az alábbi feladatellátás illetve szolgáltatásnyújtás esetén: 

- vágó, vágóasszisztensi feladatok ellátása, kép- és hangkeverés, videotechnikai trükkök 

elkészítése, arculati elemek kezelése feladatok ellátása, 

- eseti megbízások alapján forgatott, illetve archív kép és hanganyagok vágása, hasznos 

részeinek dramaturgiailag kijelölt folyamatban történő elhelyezése, adáskész anyagok 

előállítása, 

- ingest operátori, vágói feladatok ellátása, 

- grafikusi tevékenység ellátása. 

 

Bérleti díj: havi 35.000.-Ft. 
                    napi: 1610.-Ft.  
                    óra: 200.-Ft. 
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Csomag 5. Kamerák és a felvételekhez használt egyéb eszközök 

Tartalma: 
A forgatásokhoz, vagy stúdiófelvételekhez használt eszközök használata esetén a 
különböző típusú kamerák és tartozékaik (forgató, stúdiókamera) valamint a felvételekhez 
használt egyéb eszközök árainak átlagszámítással kalkulált bérleti díja. 

 
Javasolt különösen az alábbi feladatellátás illetve szolgáltatásnyújtás esetén: 
- kameraman tevékenység ellátása, segédoperatőr, operatőr 

 
Bérleti díj: havi 33.000.-Ft. 
                   napi: 1500.-Ft. 
                   óra: 188.-Ft. 
 

Partner tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az általa átvett, az MTVA 

tulajdonát képező (vagyonkezelésében álló) dolgok és eszközök kizárólag jelen 

szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítéséhez használhatók. Partner tudomásul veszi 

továbbá, hogy az átadott eszközökről elérhető informatikai rendszerek biztonsága 

érdekében az általa használt Internet és e-mail tartalom – a nemkívánatos, kártékony 

kódok informatikai rendszerbe történő bekerülésének megelőzése céljából – ellenőrzésre, 

szűrésre kerül; az informatikai és alkalmazói rendszerekkel, szolgáltatásokkal történő 

szándékos visszaélések visszakereshetősége érdekében az informatikai és alkalmazói 

rendszerek, szolgáltatások használata rögzítésre (naplózásra) és ellenőrzésre kerül. 

Partner ezen felül tudomásul veszi, hogy az általa átvett informatikai eszközök hardver és 

szoftver integritását megőrzi, azokra jogosulatlanul programokat nem telepít, 

alkatrészeket nem cserél; továbbá az informatikai rendszerekben az azonosítására szolgáló 

információkat [felhasználói név/nevek és jelszó/jelszavak] ismeri, titkosságuk 

megőrzésére kötelezettséget vállal, az(oka)t illetéktelen személy tudomására nem hozza, 

leírva, hozzáférhető helyen nem tartja. Partner továbbá felelősséggel tartozik az MTVA 

által biztosított eszközök és informatikai szolgáltatások magáncélú használatából eredő, 

minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat 

következménye, a polgári jog szabályai szerint. 

Partner köteles az MTVA-nak a vonatkozó informatikai szabályainak megismerésére, ezen 

szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, azok megszegéséért a polgári jog 

szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik. 

Partner az általa használt – MTVA tulajdonát képező (vagyonkezelésében álló) – 

eszközöket és szolgáltatásokat harmadik személy használatába nem adhatja. E 

kötelezettség megszegéséből származó kárért a Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint 

teljes felelősséggel tartozik. 

 

 


