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Az egyetemisták kezdték:

Azonnal tárgyalni kell a szovjet csapatok kivonásáról

A magyar kormány felmondta 

a varsói szerződést és kinyilvánította 

Magyarország semlegességétNagy Imre rádIóbeszéde

Nagy Imre miniszterelnök csü-

törtök este a következő rádiónyi-

latkozatot tette:

A magyar nemzeti kormány 

a magyar nép és a történelem 

előtti mély felelősségérzettől 

áthatva, a magyar nép millió-

inak osztatlan akaratát kife-

jezve, kinyilvánítja a Magyar 

Népköztársaság semlegességéi.

A magyar nép a független-

ség és az egyenjogúság alapján, 

az ENSZ alapokmánya szelle-

mének megfelelően igaz barát-

ságban kíván élni szomszédai-

val, a Szovjetunióval és a világ 

valamennyi népével. A nemzeti 

forradalom vívmányainak meg-

szilárdítását 

és további 

fe j lesztését 

óhajtja anél-

kül, hogy 

b á r m e l y i k 

hatalmi cso-

portosuláshoz 

c s a t l a k o z -

nék. A ma-

gyar nép év-

százados álma valósul meg ezzel. 

A forradalmi harc, amelyet 

a magyar múlt  és a jelen hősei 

vívtak, végre győzelemre vit-

te a szabadság, a függetlenség 

ügyét. Ez a hősi küzdelem tette 

lehetővé, hogy népünk államkö-

zi kapcsolataiban törvényesíti 

alapvető nemzeti érdekét, a sem-

legességet. Felhívással fordulunk 

szomszédainkhoz, közeli és távo-

li országokhoz, hogy tartsák tisz-

teletben népünk megmásíthatat-

lan elhatározását. Most valóban 

igaz az a szó, hogy népünk olyan 

egységes ebben az elhatárolásá-

ban, mínt történelme során talán 

még soha. Magyarország dolgo-

zó milliói! Védjetek és erősítsétek 

forradalmi elszántsággal, önfel-

áldozó munkával, a rend megszi-

lárdításával hazánkat, a szabad, 

független, demokratikus és sem-

leges Magyarországot.

A Budapesti Mű

szaki Egyetem fia

taljai keddre vir

radó éjszaka fel hí

vással járták végig 

a főváros üzemeit 

és gyárait: A felhí

vás »Munkások, pa

rasztok, diákok, ma

gyar ifjúság« meg

szólítással kezdődött 

és tartalmazta azt 

a hat pontot, amely

nek jelszavával ked

den délután felvonul

tak. (...)
Budán, a Műszaki 

Egyetemnél rövi

desen megalakult 

a fiatalok sokezres 

menete, amelynek 

élén az egyetem 

diákbizottságának 

ko szo rúját vitték. 

Nemzetiszínű zász

lókkal, néma csend

ben vonultak fel 

a hallgatók. A budai 

dunaparton, végig 

a Bem József térig 

sokan csatlakoztak 

a menethez, amely

nek a rendőrség 

motorosai biztosí

tottak szabad utat. 

Az útvonalon végig 

a fiatalok szétosz

tották sokszorosí

tott röplapjaikat, 

amelyeket a járó

kelők nagy érdek

lődéssel, csoportok

ban olvastak. 

(…) A budai duna

parton a Műszaki 

Egyetem hallgatói, 

az Agrártudományi 

Egyetem fiataljai, 

a Testnevelési Főis

kolások és sokan 

mások tartottak 

a Bem-szobor felé. 

A kabátokra felke

rült a nemzeti színű 

szalag s a menet élé

re teherautókról 

osztogatták a nem

zeti színű zászló

kat. A Lánchídról 

és a Margithídról 

egyre újabb és újabb 

csoportok csatla

koztak a felvonulók

hoz. A fiatalokhoz 

csatlakoztak a nép

hadsereg tisztjei is, 

csaknem 800 tiszt 

egy csoportban vo

nult fel. Bem József 

tábornok szobrát sok 

tízezres tömeg vette 

körül. • október 24. 

Az alkotmányos rend és fegyelem  

megőrzése a célunk — mondotta  

Nagy Imre az Országház előtt

A budapesti fiatalok 

hatalmas tüntetése

Liszt, só 

és friss hús 

érkezett 

a Bocskay útra

Telefonon jelentik: Rétságról 

megérkezett egy teherautón 

több zsák liszt, nagy mennyiségű 

só és egy élő borjú. A Fehérvári 

úti szakorvosi rendelőintézet 

is jelentkezett telefonon, kö

zölte, hogy több vidéki teher-

autó a rendelőintézet előtt állt 

meg élelmiszerekkel megra-

kottan: hová irányítsák őket. 

Megkapták az utasítást: az autók 

rakják le terhüket a XI. kerületi 

Tanácsháznál.

58 teherautó 

Dunaföldvárról 

a Kelenföldi 

pályaudvarnál
Dunaföldvárról 58 teherau

tóval szállítottak ajándék élel

miszereket, amelyeket az I., II., 

III., IX. és XI: kerület lakói között 

osztanak szét. A szolnoki nyolc 

teherautó rakomány élelmi

szer az V. és VII. kerületbe jut el. 

A Kelenföldi pályaudvarról 13 va

gon élelmiszert szállítottak a kü

lönböző kerületekbe. Újpestnek 

jutott a Biharnagybajomról érke

zett 15 métermázsa liszt, 15 mázsa 

burgonya, 2 mázsa cukor, másfél 

mázsa bab, s nagy mennyiségű 

szalonna, zöldség. • október 31.

rendkívüli kiadás

Nagy Imre és a szovjet nagykövet tárgyalása

A Magyar Távirati Iroda  

jelenti: Nagy Imre, a Minisz

ter tanács elnöke és megbí

zott külügyminisztere ma, 

november 1-én délelőtt ma

gához kérette Andropov urat, 

a Szovjetunió magyarországi 

rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövetét. Közölte vele, 

hogy a Magyar Népköztársaság 

kormányához hiteles értesülé

sek érkeztek újabb szovjet ka

tonai alakulatoknak Magyar-

országra való bevonulásáról. 

Követelte ezeknek a szovjet 

katonai alakulatoknak hala

déktalan, azonnali visszavo

nását. Kijelentette a szovjet 

nagykövetnek, hogy a magyar 

kormány a varsói szerződést 

azonnal felmondja, egyidejűleg 

kinyilatkoztatja Magyarország 

semlegességét, az Egyesült 

Nem zetek Szervezetéhez for

dul és az ország semlegességé

nek védelmére a négy nagyha

talom segítségét kéri. 

A szovjet nagykövet tudo

másul vette a Minisztertanács 

elnökének és megbízott kül

ügyminiszterének tiltakozását 

és megígérte, hogy haladékta

lanul választ kér kormányától. 

A Minisztertanács elnöke 

a budapesti szovjet nagykö

vettel folytatott tárgyalásáról 

szóbeli jegyzékben tájékoztat

ta a Budapesten akkreditált 

összes diplomáciai képviselet 

vezetőjét. Ugyanakkor táv

iratilag értesítette az ENSZ 

főtitkárát az eseményekről  

és a magyar kormány elha

tározásáról, s kérte, hogy az  

Egyesült Nemzetek Szervezete 

most megnyíló közgyűlé

sének napirendjére a kér

dés tárgyalását soron kívül  

tűzze ki. • november 3.

Újabb  összecsapások 

a   Körtér környékén

Több harckocsi megsemmisült  —  Molotov koktélok 

repülnek  —  beszámolók mindkét oldalról

LapzártáNkkor érkezett:

Ez történt eddig a Körtérnél:  Október 25. A Móricz 

Zsigmond körtéren a felkelők barikádokat emelnek – 

a páncélosok szétkergetik őket —, utána újra összejön

nek, és folytatják. Létszámuk ismeretlen — jelentették 

a kerületi pártközpontból. Október 26. Az egész környé

ket ellenforradalmi erők tartják megszállva, fegyverrel, 

kézigránátokkal jól fel vannak szerelve, a házakat ők 

tartják kézben — számolt be a pártközpont egy munka

társa. — Parancsot adtak, hogy a kapukat tartsák meg

szállva és nyitva, a háztetőkön megfigyelőállásokat lé

tesítettek. Bizonyos időközönként egy-egy tank áthalad 

a környéken, de ez őket nem zavarja.

Lapzártánkkor (november 4.) érkeztek a következő 

beszámolók: Két T-34-es harckocsit felállítottak a kör

téren, egyiket a Villányi út sarkán, a másikat a Gomba 

alatt, a Gellért-hegy Duna-part felőli irányába helyez

ték el. Két könnyű légvédelmi ágyút is szereztek a hon

védségtől. Az egyik ágyú egy nagytétényi hizlaldából 

került ide — mesélte el egy szemtanú —, ahol egy kato

natiszt néhány fegyveressel kényszerített egy kocsist, 

hogy lovas fogattal vontassa a körtérre a fegyvert.

(...) A Móricz Zsigmond körtér közepén hatalmas rob

banás rázta meg a harckocsit, egyik géppuskánk megsé

rült, ettől vagy a közelben lévő föld alatti WC-ből ránk 

dobált benzines üvegektől a harckocsink kigyulladt — 

számolt be egy a szovjetek oldalán harcoló rendőr őr

nagy. — A harcot azonban tovább folytattuk, sikerült át

verekednünk magunkat a körtéren, és a Bartók Béla út 

— Móricz Zsigmond körtér — Gellért tér találkozásán túl 

most már két tűz közé került a Móricz Zsigmond körtér. 

Azonban fogytán volt a lövedékünk, és hogy a Fehérvári 

út és a Verpeléti út irányából ránk zúduló tűz elől védjük 

magunkat, a Bartók Béla út, a Verpeléti út és a Móricz 

Zsigmond körtér találkozásánál lévő épület védelmébe 

húzódtunk. Néhány másodperc múlva mégis hatalmas 

robbanás rázta meg a tankot. A jelzett épületből valami 

gyúlékony folyadékot öntöttek ránk, és az egész páncé

los lángba borult.

Nagy Imre

Egy elpusztított szovjet páncélos maradványai a Villányi út és a Himfy utca sarkán

UJ BUDAforradalmi különszám
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Art & Tech Központ és kreatív online tér

1,5 milliárd forintos  

EU-pályázatot 
nyert Újbuda

Autós Covid-tesztállomás 

lesz a Bikás parknál
A kerületi lakosok kedvezményt kapnak

Sikló épülhet 
a Gellért-hegyen 

Tiszta Újbuda

3 8

Tisztább közterületek  

és játszóterek – nem csak  

választási évben  Megszűnhetnek az áldatlan  

állapotok 11

Lakner Zoltán   
a médiahelyzetről
Lehet-e 2020-ban független 

hetilapot csinálni? István, a király,  

Imre, a herceg,  

Gellért, a püspök

Az államalapítás 
szentjei

15

Megkezdték a koronavírus-fertőzés szűrésére alkalmas áthaj-

tásos tesztállomás helyszínének kialakítását a Bikás parknál, 

a Vahot utcai parkolóban. A DriveCell Systems Zrt. által mű-

ködtetett szolgáltatás 8 és 12 óra között vehető igénybe (szom-

bat kivételével)
A magyar cég által kidolgozott megoldásnak köszönhetően 

Budapesten, a Groupama Aréna parkolójában már működik 

egy érintésmentes, áthajtásos koronavírus tesztállomás, ahol 

bárki az autójában ülve elvégeztetheti a PCR-tesztet, az ered-

ményeket pedig 24 órán belül megkapják.

– Az áthajtásos tesztpont azért jó, mert egyrészt szélesíti 

a hozzáférés lehetőségét, másrészt nem kell kapcsolatba ke-

rülni senkivel – mondta lapunknak László Imre polgármes-

ter. – A kocsiból sem kell kiszállni, tökéletes biztonságban le 

tudják venni a mintát, amiből el tudják végezni a megfelelő 

vizsgálatokat a szakemberek, mi pedig megkapjuk a hivatalos 

értesítést. Kétségtelenül fizetni kell érte, de a szolgáltatóval 

a megállapodás részét képezi, hogy a XI. kerület lakosai ked-

vezményt kapnak majd.
A polgármesterrel készült interjú az 5. oldalon

Tizenegy európai város között  

Újbuda innovatív kezdeményezése  

is a nyertesek közé került  

az Európai Bizottság pályázatán, 

amelyet az Európai 

Regionális 
és Fejlesztési 

Alapból 
elnyerhető, 
összesen 
45 millió 
eurós támo-
gatásra írtak ki. 

Az önkormányzat 

által beadott Cup 4 

Creativity című projekt 4,3 millió  

eurót, azaz valamivel több  

mint 1,5 milliárd forintot kap  

az Art & Tech központ, valamint  

egy online kulturális-kreatív  

közösség létrehozására. 

Az Európai Unió újszerű, innovatív kulturális és kreatív 

szolgáltatások létrehozására írta ki a pályázatot. Az ön-

kormányzat által tavaly novemberben benyújtott anyag 

számos kerületi vállalati és kulturális partner bevonásá-

val készült. A pályázó majd’ 230 európai város közül Új-

buda végül Magyarországról egyedüliként került 

a legjobb tizenegybe, ezzel pedig az online 

kulturális közösség létre-

hozását célzó Cup 4 

Creativity projekt 

4,3 millió euró (1,53 

milliárd forint) tá-

mogatást nyert el.

Az Urban Inno-

vative Actions (UIA) 

pályázatán Újbuda mellett 

kulturális és kulturális örökség 

pályázatot nyert a spanyol Almeria, 

a belga Gent, a holland Tilburg, a gö-

rög Halandri és szlovákiai Kassa városa. 

Ferrara és Leiedal, illetve a belga és a bolgár 

főváros, Brüsszel és Szófia a levegőminőség 

javításával és a környezetbarát energiával 

kapcsolatos projektekkel nyert, míg Verona 

a társadalom elöregedése ellen küzdő demo-

gráfiai programra kapott hasonló összeget. 

Fo
rr

ás
: W

al
to

n 
Im

re

16

XXX. évf. 20. szám    I    2020. november 11.    I    ujbuda.hu

A XI. kerület közéleti lapja

Kelenföld |  Őrmező  |  Gazdagrét  |  Albertfa lva  |  Kelenvölgy |  Lágymányos  |  Sasad-Sashegy  |  Gel lérthegy  |  Szent imreváros

Veszélyhelyzet óvatos kezdéssel

Magyarországon visszafogott intézkedé-

seket vezettek be a koronavírus-járvány 
egyre erősebb második hullámának megfé-

kezése érdekében, miközben Európa számos 

más országában már az élet szinte minden 

területét lezárták a munkavégzésen kívül. 
Aggasztóan gyorsuló mértékben romlottak Magyarorszá-

gon a koronavírus-járvány főbb mutatói, amikor a múlt hé-

ten a kormány korlátozó intézkedéseket hozott. Orbán Vik-

tor miniszterelnök először a szerinte a gyors cselekvéshez 

szükséges rendkívüli jogrendet, ezzel egyszersmind a ve-

szélyhelyzetet jelentette be, a tavaszival ellentétben határo-

zott időre (november 4-étől 15 napra, ennek 90 nappal való 

meghosszabbítását kérte a kormány az országgyűléstől). 

A kormány emellett döntött a zenés szórakozó-

helyek bezárásáról, az éjfél és reggel 5 óra 

közötti időszakra szóló kijárási tilalom-
ról (bizonyos kivételekkel), a kulturális 
és sportrendezvények nézőszámának 
korlátozásáról, a kötelező távolság-
tartási és maszkviselési előírásokról, 
a rendőri ellenőrzések nyomában járó 
bírságokról. A járvány terjedésének 
megfékezésével indokolta a kormány 
a tömegközlekedés járatainak sűrítését 
Budapesten és a megyei jogú városokban, 
valamint a parkolás újbóli ingyenessé tételét 

az egész országban (részletek a 2. oldalon). 
A miniszterelnök egyebek közt azzal támasztotta 

alá e döntéseket, hogy „a járvány terjedése felgyorsult, 

Ausztriában már másfélszer annyi az egymillió főre jutó 

fertőzött, mint Magyarországon, nyugatabbra 

pedig még ennél is rosszabb a helyzet”. 
– Magyarország öt–hét nap késéssel kö-

veti Ausztriát – tette hozzá Orbán. A kor-
mányfő korábban még azt hangsúlyoz-
ta, hogy a halálos áldozatok számának 
alakulását kell figyelni. A bejelentés 
napján, november 3-án Ausztriában 

egymillió lakosra 132 Covid-halott ju-
tott, Magyarországon 204 – azaz kicsivel 

több mint a másfélszerese. A magyar gör-
be fenyegetően alakult: október 14-én lépte 

át az ezret a járvány halottainak száma, no-

vember 4-én pedig kétezer fölé emelkedett (2063-

ra – aznap Ausztriában 1227 volt), vagyis három hét alatt 

megduplázódott. 

Folytatás a 4. oldalon

13

Hét év után  újra itthon

A kis siker is hatalmas öröm

Újbuda új díszpolgárai

Feljelentés az  ÉMI-telek ügyében

3
6

15

Nem hagyják hidegen  a közösségi ügyek: Interjú Harcsa 
Veronika énekes zeneszerzővel

Bliss: olyanokkal foglalkoznak, 
akik többnyire mozgássérültek, 
és nem tudnak beszélni 

A Kerület Napján négy  új díszpolgári címet  adományoz a kerület

Buda Gardens: háromszázmilliós  
korrupcióról beszélt a volt kancelláriaminiszter

Újbuda ismét tesztel
Újbuda Önkormányzata a fenntartásában működő óvodák valamennyi 

dolgozójának koronavírus-szűrését lehetővé tette október 

21–30. között. Az eddigi eredmények azt mutatják, 

hogy a 80–90 fős intézményi létszám mellett csak 

három–négy fertőzöttet találtak, az ő otthonmara-

dásukkal remények szerint megállítható a járvány 

terjedése az adott helyen. Ebből azonban az is kö-

vetkezett, hogy egy-egy csoport működését szü-

neteltetni kell (az őszi szünetben ez kis létszá-

mú csoportokat érintett). A rendkívüli szünet 

elrendelése, illetve feloldása az Oktatási Hiva-

tal jogköre, az önkormányzatnak nincs lehető-

sége még részleges módosításra sem (például 

ügyeleti csoport).

A kerület szűri az óvodai  
és bölcsödei dolgozókat,  
hamarosan következnek a tanárok Őszi nagytakarítás  új gépekkel

Folytatás 2. oldalon
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I. Miért érdemes az Újbuda Média felületein hirdetni?
• Mert a XI. kerület hivatalos Újságában, Televíziójában a Megrendelő üzenete  

hatékonyan eljut a célközönséghez 
• Az Újbuda Újság, Újbuda TV rendkívül nagy népszerűségnek örvend a XI. kerület lakóinak körében, mivel a 

cikkek, rovatok, műsorok mind-mind a kerületben élő emberekről és emberekhez szólnak
• Újságunk és Televíziónk egy már jól megszokott színvonalat képvisel,  

így a Megrendelő hirdetése egy igényes, profi környezetben jelenik meg. 

II. Hány embert lehet elérni?
Az Újbuda Újság 80 000 példányszámban jelenik meg.

III. Milyen felületekben lehet gondolkodni?
• Keretes újság hirdetés
• Fizetett PR cikk az újságban
• Apróhirdetés az újságban
• Képújság a televízióban
• Reklám spot a televízióban
• Fizetett interjú és stúdióbeszélgetés
• Műsor szponzoráció a televízióban
• Rendezvényeken való megjelenés 
• Pont magazin

A XI. kerület közéleti lapja

Kelenföld | Őrmező | Gazdagrét | Albertfalva | Kelenvölgy| Lágymányos | Sasad-Sashegy | Gellérthegy | Szentimreváros



IV. Újbuda Újság hirdetési feltételei
•  IV.1. Újbuda Újság hivatalos méretei: 
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•  IV.2. Leadás formája:
A hirdetéseket az alábbi formátumokban tudjuk fogadni:
Minden esetben 300 Dpi felbontással, vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül.

• vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw, stb.): PDF (Press Quality), EPS, TIF;
• kiadványszerkesztő programokból (InDesign, stb.): PDF (Press Quality);
• képszerkesztő programokból (Photoshop, Photostyler stb.): TIF (LZW tömörítéssel), JPG (nem progresszív),  

 kompozit EPS (CMYK színmódban) 

Nem kész hirdetések leadása esetén a kiadó által megbízott nyomdai előkészítőben a hirdetéseket a megrendelt hirdetés listaárának 
15%-áért készítik el. Az ehhez szükséges szöveges és képi anyagokat, az elkészítésre vonatkozó egyértelmű kéréseket ugyancsak 
e-mailen vagy CD-n fogadjuk. A hirdetés elkészítését közvetlenül kell megrendelni és úgy is kell fizetni, külön számla ellenében. 
Szövegek, fotók leadásakor a szövegeket word formátumban e-mailen, a fotókat pedig eredeti formában, nyomdai feldolgozásra 
alkalmas felbontásban (300 dpi) és méretben (minimum 500 kB), képfájlban fogadjuk.

Az árak 2020.11.16-tól visszavonásig érvényesek.

1/1 oldal  
695.000 Ft+áfa

méret: 250x389 mm

1/4 oldal álló I.  
191.500 Ft+áfa

méret: 122,5x192 mm

1/2 oldal fekvő  
364.500 Ft+áfa

méret: 250x192 mm

1/2 oldal álló  
364.500 Ft+áfa

méret: 122,5x389 mm

1/3 oldal fekvő  
243.250 Ft+áfa

méret: 250x127 mm

1/4 oldal álló II.  
191.500 Ft+áfa

méret: 60x389 mm

1/32 oldal fekvő 
27.700 Ft+áfa 

méret: 71,5x36mm

1/12 oldal álló 
67.000 Ft+áfa

méret: 71,5x105 mm

1/8 oldal álló  
100.500 Ft+áfa

méret: 97x119 mm

1/8 oldal fekvő 
100.500 Ft+áfa

méret: 122,5x93,5mm

1/8 oldal szalag  
100.500 Ft+áfa

méret: 250x44 mm

1/6 oldal álló  
127.700 Ft+áfa

méret: 80x192mm

1/4 oldal szalag  
191.500 Ft+áfa

méret: 250x94 mm

1/3 oldal álló  
243.250 Ft+áfa

méret: 80x389 mm

1/2 oldal junior  
364.500 Ft+áfa

méret: 173.5x270 mm

1/16 oldal álló  
52.800 Ft+áfa

méret: 71,5x77 mm

1/32 KUPON 
27.700 Ft+áfa

méret: 46x56,5 mm

1/64 oldal  
14.500 Ft+áfa

méret: 46x26mm
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• IV.3. Újbuda Újság tervezett megjelenései (2021):

AJÁNLATKÉRÉS: marketing@ujbuda.hu  
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LAPSZÁM HIVATALOS
MEGJELENÉS

MEGRENDELÉSI
HATÁRIDŐ

TÉNYLEGES
ANYAGLEADÁS

UB 01  január 13. január 5. (kedd) január 6. (szerda)

UB 02 január 27. január 19. (kedd) január 20. (szerda)

UB 03 február 10. február 2. (kedd) február 3. (szerda)

UB 04 február 24. február 16. (kedd) február 17. (szerda)

UB 05 március 10.  március 2. (kedd) március 3. (szerda)

UB 06 március 24. március 16. (kedd) március 17. (szerda)

UB 07 április 7. március 30. (kedd) március 31. (szerda)

UB 08 április 21. április 13. (kedd) április 14. (szerda)

UB 09 május 5. április 27. (kedd) április 28. (szerda)

UB 10 május 19. május 11. (kedd) május 12. (szerda)

UB 11 június 2.  május 25. (kedd) május 26. (szerda)

UB 12 június 16. június 8.  (kedd) június 9. (szerda)

UB 13 június 30. június 22. (kedd) június 23. (szerda)

UB 14  augusztus 11. augusztus 3. (kedd) augusztus 2. (szerda)

UB 15 augusztus 25.  augusztus 16. (hétfő) augusztus 17. (kedd)

UB 16  szeptember 8. augusztus 31. (kedd) szeptember 1. (szerda)

UB 17 szeptember 22. szeptember 14. (kedd) szeptember 15. (szerda)

UB 18 október 13. október 5. (kedd) október 6. (szerda)

UB 19 október 27. október 19. (kedd) október 20. (szerda)

UB 20 november 10. november 2. (kedd) november 3. (szerda)

UB 21 november 24. november 16. (kedd) november 17. (szerda)

UB 22 december 8. november 30. (kedd) december 1. (szerda)

UB 23 december 22. december 14. (kedd) december 15. (szerda)

A szerkesztőség a 2021. évi megjelenések változtatására, továbbá az árváltozásra fenntartja a jogot!



  AJÁNLATKÉRÉS: 
marketing@ujbuda.hu
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V. Újbuda Televízió
Az Újbuda TV a főváros legnagyobb lélekszámú kerületének, egyben az ország ötödik legnagyobb önkormány-
zatának a közösségi televíziója. Műsorai többek között a HelloDigital, a UPC, a Magyar Telekom, és a Digi csa-
tornák kábelhálózatain keresztül érhetők el, így valamivel több mint ötvenezer háztartásban foghatók.  
Az elkészített anya gok a youtube-ra is felkerülnek, így évekkel később is meg lehet őket tekinteni.

• Megjelenési lehetőségek: 

• Sugárzási díj:

 Reklámblokkban első héten: 2.000,-/mp (egy héten át összesen 56 alkalommal)
 Ismételt sugárzás esetén: 1.000,-/mp (egy héten át összesen 56 alkalommal)
 Minimum 15 hetes lekötés esetén a sugárzási díj: 500,-/mp/hét
 Támogatói spot sugárzása: 10.000,-/hét
 PR híranyag sugárzása: 30.000,-/hét
 Szakértői hír anyag sugárzása: 20.000,-/hét
 Szakértői magazin anyag sugárzása: 40.000,-/hét

• Speciális csomagok:

• Programajánló (vagy egyéb ajánló)
 10.000,-/ hét (56 alkalom)
 60.000,-/ 10 hét
 100.000,-/20 hét
• Műsortámogatói csomag (meglévő műsorok esetén)
 10.000,-/hét
 60.000,-/ 10 hét
 100.000,-/20 hét
• PR híranyag gyártása és sugárzása
 45.000,-/hét 
 további ismétlés: 10.000,-/hét
• Képújság megjelenés:
 1 hónap – 10.000,-/hónap
 1 év – 75.000,-/év (kreatív csere 5000,-/alkalom)
• Filmek reklámspotok gyártása már 20.000,- Ft-tól!

EGYEDI KEDVEZMÉNYEINKKEL KAPCSOLATBAN  
MUNKATÁRSAINK KÉSZSÉGGEL TÁJÉKOZTATJÁK.
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