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Tisztelt Képviselő-testület! 

Nagy Antal a Kőbányai Közösségi Televízió korábbi munkatársa azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy a nála tárolt több évnyi anyag archiválásának 
költségeihez támogatást kérjen. A televízió többszöri költözése, majd megszűnése 
ellenére 1985-től törekedett minden felvétel megőrzésére. Ezek az archív felvételek 
hozzájárulhatnának Kőbánya Helytörténeti Gyűjteményének gyarapításához. 
A költségvetést részletező kérelem az előterjesztés melléklete. 
Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Kulturális és Oktatási Bizottsága a 2010. július 5-ei ülésén tárgyalja, a 
bizottság álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Közösségi Televízió archívumának digitalizálásához Nagy Antal egyéni vállalkozó 
részére 550.000 Ft + ÁFA (687.500 Ft) forrást biztosít a képviselő-testület működési 
célú - kulturális rendezvények támogatására szolgáló - céltartalék kerete terhére. 
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Tisztelt Főosztályvezető asszony 

Fehér László bizottsági elnök úrral történt beszélgetésükre hivatkozva tájékoztatom,hogy a 
Kőbányai Közösségi Televízió megszűnésekor a többszöri költözés televízió váltás miatt a 
KKTV archívumát magamnál tárolom. Mivel ez az archívum az 1985-ös első adásától kezdve 
tartalmazza a KKTV anyagait felbecsülhetetlen eszmei értéket képvisel. 
Sok felvétel bemutatja az akkori Kőbánya épületeit, intézményeit, közéleti szereplőit, 
rendezvényeit, a helytörténeti vetélkedő lebonyolítása kapcsán, sok felvétel és ismeretanyag 
készült Kőbánya múltjáról. A rendszerváltás eseményeit is folyamatosan közvetítettük és 
helytörténeti szempontból ez is fontos lehet. Kiemelném a kőbányai művészekről készített 
portré sorozatunkat, amiben szinte csak ebben az archívumban található anyag, több jelentős 
már sajnos nem élő művészről. Felvállalom ezeknek az anyagoknak az archiválását 
korszerűbb hordozóra, DVD-re mivel kb 200-250 VHS kazettán már sajnos látszanak a 
minőségromlás jelei az átmágneseződés miatt. Úgy gondolom,hogy a VHS kazetták DVD-re 
átírásán kívül egyúttal egy adatbázist is létrehozható ami tartalmazná az egyes adások 
szereplőit,helyszíneit,időtartalmát és létrehozásának idejét,stb. Ezen adatbázis alapján 
könnyen kereshető lenne a helytörténeti gyűjteményben,ahol gondolom az egész archívumot 
célszerű lenne elhelyezni. E munkákat a nyári időszakban el tudnám végezni. Az előzőekben 
sorolt feladatokra előzetes számításaim szerint kb.1000 munkaóra szükséges. 
Óradíjként 550 Ft-ot kérnék (összesen 550000 ft) mely egyúttal valamennyi felmerülő 
költséget is tartalmazza.Az anyag végleges leadásakor egy merevlemezes adathordozóra 
mentett változatot is biztosítok. 

Üdvözlettel Nagy Antal 
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