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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének korrekciójáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. február hónapban tárgyalta és a 36/2020.(II.27.) 

számú határozatával hagyta jóvá a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 

2020. évi üzleti tervét. A döntés tartalmazza, hogy a testület szeretne az új ügyvezetőnek 

lehetőséget adni az üzleti terv korrekciójára, ezért felkéri, felhatalmazza, hogy legkésőbb a 

2020 áprilisában esedékes képviselő-testületi ülésig tegye meg szükség szerinti változtatási 

javaslatait. Mivel a koronavírus járványra tekintettel érvénybe léptetett különleges jogrend 

miatt az üzleti terv korrekciójának benyújtására nem kerülhetett sor az eredetileg tervezett 

időpontban, ezért a változtatási javaslatok, kérések most kerülnek a testület elé. Az 

előterjesztés mellékleteihez csatoltan megtalálhatók a Média Kft. veszélyhelyzet ideje alatti 

tevékenységének heti szintű beszámolói is. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a médiaszolgáltató társaság üzleti tervének 

kiegészítéséről szóló ügyvezetői beadványt a kapcsolódó forrásigényre tekintettel 

megtárgyalni szíveskedjen. 

 

 

Biatorbágy, 2020. június 16. 
 

Tarjáni István  
 
  

http://www.biatorbagy.hu/hatarozatok/2020022712474
http://www.biatorbagy.hu/hatarozatok/2020022712474


 
 

 
Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
…/2020. (VII.2.) határozata 

 
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének korrekciójáról 

  
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 
Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének korrekciójáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
Elfogadja a társaság pénzügyi tervének kiegészítéséről szóló ügyvezetői kérést, és a város 
2020. évi költségvetésének ………… kerete terhére forrást rendel hozzá. 
 
 
A Média Kft. 2020. évi üzleti tervének korrekciója a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: 2020. július 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
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2020. február 1-én vettem át a Média Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság vezetését. Az elmúlt időszakban volt alkalmam 90%-ban 
felmérni, a társaság anyagi, eszköz állományi, emberi erőforrásai és vállalkozói helyzetét.  
 
A társaságnak több területe is van, melyből három jó hatásfokkal működik (Völgyhíd TV, 
Biatorbágyi Körkép Magazin, Óriásplakát felületek felhasználása), egy 
(Kiadványszerkesztés) jelenleg kihasználatlan, azonban nagy potenciál van benne, és kis 
anyagi és emberi erőforrás ráfordítással óriási jelentőséggel bírhat Biatorbágy lakosai 
számára, és egy (Rendezvényszervezés) águnk szakember, tárgyi és anyagi háttér nélkül 
álló, nagy ráfordítást igénylő terület jelenleg működésképtelen.  
 
 
Völgyhíd TV  
Kiemelten jól működő terület. A felmerült bérköltség problémákat a Kft. anyagi 
lehetőségeihez mérten rendeztük. Az infláció mértékét figyelembevéve és az adózási, 
könyvelési szabályoknak megfelelően. (ECHO fizetések megszüntetésével és a többes 
szerződések felszámolásával. – Egy munkavállalónak több szerződése volt a céggel.) 
Üzemanyagköltséget és cafeteriát továbbra sincs a cégnek módjában elszámolni.  
Műsorkészítés, gyártás: a helyi tévék vonatkozásában nagyságrendben és minőségben is 
jóval az átlag fölött teljesít. (58 hír, 160 magazin, 126 teljes felvétel, összességében 177 óra 
adásanyag készült) Mindemellett 0-24 órás lineáris adást állítunk elő. 
Kiegészítő tevékenységek: honlap, közösségi médiai megjelenés.  
Az Önkormányzattal közösen felállított cél, miszerint MINDEN BIATORBÁGYI 
HÁZTARTÁSBA ELJUSSUNK, késztette a Völgyhíd TV-t arra, hogy elindítsa a lineáris adást. 
Óriási előrelépés a tavalyi évhez képest, hogy adásunk 2020. július hónaptól már a Digi 
hálózatán is fogható lesz, illetve vételkörzetünk is kibővül Budakeszi és Budaörs városokra. 
(Ami további potenciális lehetőségeket hordoz magában.)  
A műsorgyártási NMHH kötelezettségünk: heti 5 órányi friss anyag elkészítése. Fontos 
tudni, hogy 1 perc előállítása átlagosan 1 munkaórát vesz igénybe. 
A heti 5 óra tehát évi 10.620 perc előállítását jelenti, ami ugyanennyi 10.620 munkaórát 
tesz ki. Ami 254 munkanappal számolva ez 5,2 operatőr 8 órában történő munkavégzését 
feltételezi, akiknek csak az a feladatuk, hogy műsort készítsenek. Jelenleg ezt a feladatot 
már nem három, hanem négy operatőr kolléga látja el. Ez a szám nem tartalmazza a 
szerkesztő-riporterek, az asszisztencia, és a gyártásvezető munkáját. Jelenleg nincs állandó 
szerkesztő-riporterünk. A hiányt Turi Erzsébet főszerkesztő jelentős, a munkakörén 
messze túli energia befektetéssel és pluszmunka vállalással pótolja. Egy fő 8 órás 
munkatárs felvétele szükséges.  
Problémát jelent még a – szakértő bevonásával felülvizsgált – jelenlegi stúdió elnevezésű 
szoba a Meggyfa utcában, mely mostani állapotában használhatatlan. Sajnos további 
beruházást igényel. 
 
 
Biatorbágyi Körkép Magazin 
Évi 10 alkalommal jelenik meg, 5000 példányszámban, átfogó képet adva a városban 
történtekről, a fontos eseményeket, mondanivalókat kiemelve – mind formáját és mind 
tartalmát tekintve magas minőségben. A béreket itt is rendeztük. A nyomdai költségek az 
infláció mértékével emelkedtek. Az újság idén decemberben lesz 10 éves. Erre az alkalomra 
időzítenénk az újság formai és részleges tartalmi megújítását. Előkészítési fázisban van a 
lap online változatának kiadása. Jelenleg a humán erőforrásnak-, az üzemeltetés anyagi 
forrásának és technikai igényének felmérése történik.  
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Óriásplakát és egyéb reklámozási lehetőség 
Jelenleg három óriásplakát táblával rendelkezik a Kft. frekventált helyeken, évi 14 
megjelenéssel, hangsúlyosan hívva fel a figyelmet kiemelt városi eseményekre.  
Vizsgálandó, hogy a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 
mennyiben érinti a jelenlegi hirdetéskihelyezési gyakorlatot, illetve jelentkezhet-e ezen 
területen plusz költség 

További eddig kiaknázatlan lehetőség, a már meglévő buszmegállók reklámfelületeinek 
értékesítése. (Telepítés, hirdetésszervezés) Kis beruházással, a buszmegállókba citylight-
ok telepíthetők, melynek felületei Biatorbágy szakember és vállalkozóinak nyújthat 
lehetőséget hirdetésre, kedvezményes áron, mely támogatná a helyi vállalkozókat és 
bevételt jelenthet a Kft számára, csökkentve ezzel az Önkormányzat anyagi támogatási 
terheit. 
 
Kiadványszerkesztés, - mint potenciális lehetőség! 
Jelenleg Biatorbágyon – példának okáért - nincs olyan kiadvány, mely összegyűjtené a 

településen és környékén található vállalkozókat, szakembereket, mint egyfajta 

„Biatorbágyi Kisokos”. Mivel a Kft. nyomdai és üzletkötő szakemberrel is rendelkezik, kis 

anyagi ráfordítással ilyen és ehhez hasonló jellegű és szerkezetű kiadványok szerkesztését 
és kiadását is módjában állhat a Média Kft-nek megszerveznie. 

Az eddig tapasztalt ügyviteli problémák  
A cég átvétele után sajnálattal vettem észre, hogy mind jogi, mint pénzügyi oldalról vannak 
hiányosságok. Ennek kiküszöbölésére – Tarjáni István polgármesterrel előzetesen 
egyeztetve – egy média és pénzügy/munka jogász segítségét kellett kérnem. A elmúlt 
időszakban megtörtént a KFt. pénzügyi és jogi auditja. A vizsgálat – melynek költségeivel 
az előző tervek alapján nem számoltunk – azonban indokoltnak bizonyult.  
 
Az elmúlt időszakban feltárt megoldandó problémák és feladatok:  
 
1, Hiányos iratállomány illetve a meglévők felülvizsgálata 

Hiányzó szerződések, Elektronikus ügyvezetői mappa eltűnése/törlése, erősen hiányos 
adminisztráció. Illetve a meglévő dokumentumok rendezetlensége szükségessé tette az 
átvilágítást. 
 
2, Meggyfa utcai költözés 

A Média Kft. februárban átköltözött telephelyére a Meggyfa u. 27 szám alatti ingatlanba, 
melynek használatba vétele haladéktalanul szükségessé tett bizonyos beruházásokat. 

3, Új munkavállalók felvétele 

Hatalmas előrelépést jelentett, hogy március 1-től a Kft. dolgozói – jogi és pénzügyi szempontból is 
– korrekt bérezésben részesülnek. (Echo nélkül) Munkaerőátcsoportosításnak és 3 új munkaerő 
felvételének köszönhetően a munkaterhek egyenlő mértékben oszlanak el a dolgozók között. 
Ezáltal javítva a munkahelyi légkört és a munka hatékonyságát. Óriási előrelépés, hogy a 
munkatársaink helyettesíthetősége is megoldódott, a csoporton belüli oktatás és 
tudásmegosztásnak köszönhetően. Így a mostani nyáron már nem jelenthet gondot a szabadságok 
kiadása.  
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4, Munkaügyi kérdések, hiányosságok tisztázása 

I. munkavállalói szerződések egységes szerkezetbe hozatala, ügyvédi felülvizsgálattal, 
II. hiányzó szerződések beszerzése, pótlása 

III. hiányzó okmányok, bizonyítványok másolatainak pótlása 

 

5, Házipénztár kezelési folyamat kialakítása 

Sajnos a korábbiakban nem volt a házipénztár kezelésére kidolgozott folyamat, így erre is sort 
kellett keríteni. A házipénztár pénzmozgásainak szigorú nyilvántartásba vétele számviteli előírás 
is. 

 

6, A Média Kft. honlapjának megújítása, egységes arculat 

A Média Kft. mint HÍRPORTÁL!! „Mi vagyunk a város szeme!” 

A Média Kft. állandó jelenléte és naprakészsége kiemelkedően magas, amit a statisztikai számaink 
is igazolnak. Egy On-line csapatot szerveztünk, és munkaerőátcsoportosítással igyekszünk a 0-24 
órás hírfelügyeletet megoldani és ellátni friss információval Biatorbágy lakosságát! Naprakész, a 
lakosságot érintő információkkal tájékoztatjuk a lakosokat, mint például a jelenleg aktuális helyi 
táborozási lehetőségek a nyárra, segítve ezzel a biatorbágyi szülőket.  

Nézettségünk az elmúlt három hónapban:  
• A honlapunk – mely teljességében megújult: 28 394 megtekintéssel dicsekedhet, ez több, 

mint 20x-ra nőtt! 
• Youtube: 23 193 nézték meg a videókat összességében 820,7 óra időtartamban.  
• Facebook követésünk a duplájára nőtt! - 792 perc a megtekintés időtartamban. 

Jelenleg munkaerő átcsoportosítással oldottuk meg a feladatot (a karanténhelyzetnek 
köszönhetően), azonban a későbbiekben további – on-line feladatok ellátására - munkaerő felvétele 
is szükségessé válik.  
 

7, Könyvvizsgálói jelentés 2019 

A papírok között bukkantunk rá egy könyvvizsgálói jelentésre, mely a 2018-as évre vonatkozó 
változtatási javaslatokat fogalmaz meg. Az elmúlt időszakban, – gazdasági jogász és könyvelési 
segítséggel – eleget tettünk az abban megfogalmazott hiányosságok kijavításának.  

I. Szigorú számadású nyomtatványok számon tartása 
II. Készpénz nyilvántartás – házipénztár rendszeres vezetése 

III. Leltár készítése és eszközök leltári számmal való ellátása 
IV. Selejtezés folyamatának szabályozása 
V. Üzembehelyezési nyomtatványok rendszeres kitöltése és továbbítása a Pénzügy felé  

 

8, Pályázat 

Minden lehetőséget és alkalmat megragadva elindultunk pályázatokon. Eddig beadott rezsi 2020. 
elnevezésű pályázatunk értéke: 5.400.000 forint, melyet a fent megnevezett működési problémák 
megoldására szeretnénk fordítani, azonban feltehetően még ez az összeg sem fedezi kellő 
mértékben a felmerült plusz költségeket. 

  



 

5 
 

A Társaság Pénzügyi tervének kiegészítése 

 

2020. évi plusz költsége 

Kiadások részletezése   
Pénzügyi és Jogi audit  1 500 000 

City Light  5 db 2 500 000 

Kiadványszerkesztés divízió  1 200 000 

Hírportál  2 400 000 

Völgyhíd Tv  2 400 000 

Összesen 10 000 000 

Pályázati összeg (Rezsi2020)   (-)5 400 000 

Igényelt működési támogatás 4 600 000 

  

 
 
Biatorbágy, 2020. június 9. 

 

             Tóthné Magasföldi Rózsa sk. 

                     ügyvezető igazgató 

 



Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.04.06-2020.04.14 

 
Adásszerkesztő: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten (Múltidéző) megbeszélése a az operatőrökkel, előkészítése. 

 Negyedéves jelentések a MAHASZ-nak és az Artisjusnak, és a márciusi 

műsortörzslapok feltöltése a szerverre. (ez 62 db) 

 A héten elkészült két heti műsortükör, ezek feltöltése a szerverre és jelzés az 

értintett kollégáknak e-mailben.  

 Az áprilisi kb. 1,5 heti műsor törzslap kitöltése. (22db). 

 Az adásszerkesztők is beálltak a hírfigyelésbe! 

Vezető szerkesztő:  

 Szerver archívum rendszerezés, ellenőrzés a tárhely leterheltség elkerülésére 
érdekében 

 Az eddig elzárt, nem ismert, de meglévő eszközeink folyamatos tesztelése majd 
üzembe- és használatba helyezése 

 Szoftverfrissítések és telepítések 

 Leltár fokozatos leadmimisztrálása a műszaki vezetővel 

 Szerkesztők és operatőr-vágók szakmai segítése és felügyelete, anyagellenőrzések 

 Egyházi élő adások telefonos előkészítése 

 Operatőri ügyeleti idő heti beosztása 

 Passzív eszközeink átcsoportosítása az aktív munkamenetbe 
 

Szerkesztő-vágók: Elkészült anyagok 
 

Hogy vannak Kitiben? - Interjú Kosztasz 
Kanakisz Lefterrel (2020.04.03.) 

https://youtu.be/PzZzcLqYAGY  

"Mint egy falat kenyér" - Interjú Detkiné 
Gittlár Krisztinával (2020.04.03.) 

https://youtu.be/Hc4g6326DBs 

És akkor jött a szárnyasfarkas - Mesével a 
vírus ellen 

https://www.youtube.com/watch?v=6RniLlGRioI 

Az építkezések a terveknek megfelelően 
folytatódnak (2020.04.03.) 

https://www.youtube.com/watch?v=nYT2ZEmSJ5c  

A ViaBusz menetrendje is változott - Interjú 
Tarjáni István polgármesterrel (2020.04.03.) 

https://www.youtube.com/watch?v=2tO2wwDK-
UU 

Kiemelt pályázatok - Interjú Tarjáni István 
polgármesterrel (2020.04.03.) 

https://youtu.be/allPlwQjmcg 

Fertőtlenítés hajnalban (2020.04.04.) https://youtu.be/4jN8BcI7h9k 

Heti útravaló - Gondolatok Tankó Zoltánné 
lelkésznőtől (2020.04.05.) 

https://youtu.be/2CNUlwfE-hY  

https://youtu.be/PzZzcLqYAGY
https://youtu.be/Hc4g6326DBs
https://www.youtube.com/watch?v=6RniLlGRioI
https://www.youtube.com/watch?v=nYT2ZEmSJ5c
https://www.youtube.com/watch?v=2tO2wwDK-UU
https://www.youtube.com/watch?v=2tO2wwDK-UU
https://youtu.be/allPlwQjmcg
https://youtu.be/4jN8BcI7h9k
https://youtu.be/2CNUlwfE-hY


Az állatorvoshoz is kell maszk - interjú dr. 
Demjén Zsófia állatorvossal (2020.04.06.) 

https://youtu.be/zebUGZ_oVqY 

Szivárványon járvány: Szivárvány Színjátszó 
találkozók Biatorbágyon (2020.04.07.) 

https://youtu.be/OtdKQ6_g0oY  

Van-e csavargó kutya az utcán? - Interjú 
Grampsch Ritával - (2020.04.07.) 

https://youtu.be/7i1_bRBtTpw 

Hírek Herbrechtingenről - Interjú Daniel 
Vogt Polgármesterrel és Herbert Dórával 
(2020.04.07.) 

https://youtu.be/QkOZKA-0QgI 

Hírek a postáról - Interjú Panulin Ildikóval, a 
Magyar Posta Zrt. szóvivőjével (2020.04.08.) 

https://youtu.be/_i_t63GjMRM  

Keresztút - Passió járás a biatorbágyi 
Katalin-hegyen (2020.04.09.) 

https://www.youtube.com/watch?v=3SqvhKPFTSU 

Húsvétra készülődvén - (2020.04.09.) https://www.youtube.com/watch?v=t83sR85sYQs  

Nagypéntek a Pászti kórussal https://www.youtube.com/watch?v=LigZ40iRS3w  

Milyenek a gazdik? - interjú Soós Ferenc 
állatorvossal (2020.04.09.) 

https://www.youtube.com/watch?v=zm4xDbXQUqg  

Aranykereszt Gyógyszertár - interjú Dobos 
Gábor gyógyszerésszel (2020.04.09.) 

https://www.youtube.com/watch?v=lfekahgr3ZY 

 
 
Műszaki munkatársak 

 Továbbra is fejleszti a Média Kft. új honlapját: mediakft.hu-t. Ehhez szükséges szerver 
hálózati problémák megoldása és elkészítése. 

 Gyülekezet lelkészi munkájának az élő közvetítéshez szükséges online kapcsolat 

„megteremtése”, a hozzá tartozó elő és utómunkákkal. 
 Leltár folytatása – amikor lehetőség van rá. 

 
Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Rezsi2020 pályázat anyagainak összegyűjtése és előkészítése, az ehhez szükséges 
beszámolók elkésztése. 

 Továbbra is tart a jogi és pénzügyi audit, és az ehhez szüksége munkálatok. 
 

A Biatorbágyi Körkép Magazin: a következő számra való felkészülés, anyagok gyűjtése, 

tartalom előállítása. 

 

Biatorbágy, 2020. április 14. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 

 ügyvezető 

https://youtu.be/zebUGZ_oVqY
https://youtu.be/OtdKQ6_g0oY
https://youtu.be/7i1_bRBtTpw
https://youtu.be/QkOZKA-0QgI
https://youtu.be/_i_t63GjMRM
https://www.youtube.com/watch?v=3SqvhKPFTSU
https://www.youtube.com/watch?v=t83sR85sYQs
https://www.youtube.com/watch?v=LigZ40iRS3w
https://www.youtube.com/watch?v=zm4xDbXQUqg
https://www.youtube.com/watch?v=lfekahgr3ZY


Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.04.14-2020.04.20 

 
A csapat tagjai az alap munkafeladatok ellátása mellett plusz feladatokat is vállaltak. Hírfigyelésben 
váltott munkarendben, 0-24 órában figyeli valamelyik kolléga a híreket, hogy Biatorbágy lakosai 
azonnal értesülhessenek az őket leginkább értinő hírekről.  
Illetve nem csak figyelésben, hanem a helyi információk begyűjtésében és ebből írásos hír 
elkészítésében is szerepet vállalnak a kollégák. (Cikkek írása) 
 
Adásszerkesztő csapat: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten  

 Áprilisi műsor törzs-lapok folytatás (23 db). 

 Április 3. heti műsor tükör szerverre töltése. 

 Hírfigyeléshez excel táblázat készítése - "lista hírfigyeléshez" - megosztása kollégákkal. 

 Hírfigyeléshez betanulás kb. 6 h "megfigyelés". 
Hírfigyelés, hírek továbbítás megosztása az "Online" Csapat csoportban hétköznapokon napi 2h 
időtartamban. 
 

Vezető szerkesztő: (Elkészült: Hír: 9 Magazin: 2 Istentisztelet: 1) 

 Folyamatos hírfigyelés, információ áramlás biztosítása a stábon belül. 

 Folyamatos rendelkezésre állás. 

 Kapcsolattartás a város intézményvezetőivel, orvosaival, egyházi vezetőivel, civilszervezetek 

vezetőivel. 

 A hírfolyam biztosítása, riport témák, riportalanyok felkutatása. 

 A riportok - telefonos interjúztatás - gyártásvezetői és szakmai hátterének folyamatos 

biztosítása. 

 Az új magazinok, műsorok – a beindított sorozatok szervezése, szakmai felügyelete. 

 Az egyes telefonos interjúk műfaji-szakmai előkészítése, vágóképek egy részének beszerzése. 

 A lineáris adások összeállításának, illetve a képújság hírek frissítésének folyamatos felügyelete, 

korrigálása. 

 Későbbi műsorokat előkészítő szerkesztői műhelymunka irányítása, szinposzisok korrekciója. 

Szerkesztő-vágók:  
Archív anyagok válogatása, szerkesztése és vágása a szombati lineáris adásba. Hírfigyelés.  
A „Buli Stop” cikk megírása; Az „Épül a kerékpárút!” cikk megírása. 
 

Lesz-e szigorítás Biatorbágyon? - Interjú Tarjáni István 

polgármesterrel 
https://youtu.be/Wu_XpZYPt6c 

Szent Erzsébet Patika - interjú Joó Márkkal (2020.04.10.) https://youtu.be/IPmjuLYVilU  

És ha nagyon fáj ...? - Interjú Dr. Egervári Ágnessel (2020.04.14.) https://youtu.be/zAK7GJC8-rw 

Hatósági karantén - hogyan segít a Családsegítő Szolgálat? 

(2020.04.14.) 
https://youtu.be/PCO_sn0e3r4 

Hányan utaznak a ViaBusszal? - interjú Sipos Zsófiával 

(2020.04.15.) 
https://youtu.be/XvWVBqxxKFo 

https://youtu.be/Wu_XpZYPt6c
https://youtu.be/IPmjuLYVilU
https://youtu.be/zAK7GJC8-rw
https://youtu.be/PCO_sn0e3r4


Szinte egy más világba csöppentünk - Hírek a művelődési 

központból (2020.04.15.) 
https://youtu.be/3U6NFWXR80o  

Nem jöhet hozzám az unokám... - Élet a Gizella Otthonban 

(2020.04.16.) 
https://youtu.be/WgiZiK2iqu0  

Őszinte képmutatás - A Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 10 éve 

(2020.04.17.) 
https://youtu.be/pV_RDKJCMzU 

Várhatók-e szigorítások Biatorbágyon?! - interjú Tarjáni István 

polgármesterrel  
https://youtu.be/RxF0f1V4VV4 

 
Műszaki munkatársak 

 A honlap költöztetése befejeződött. A honlap fejlesztése tovább zajlik.  

 Immáron két gyülekezet támogatása az élő közvetítésben. (Ehhez eszközök beszerzése.) 

 Leltár folytatása – amikor lehetőség van rá. 
 

Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Pénzügyi elszámolás előkészítése, anyagok gyűjtése. 

 A lezárt pályázat pénzügyi elszámolása. 

 Továbbra is tart a jogi és pénzügyi audit, és az ehhez szüksége munkálatok.  

 Körkép Magazin számára: „Együtt a család” cikk, „Lendületben” cikk, „Szeretetben maradva” 
cikk. 
 

A Biatorbágyi Körkép Magazin: Szerkesztés:  

 Hírszolgáltatás a képújság számár. 

 A Körkép tekintetében átmeneti, a vészhelyzethez igazodó tartalmi és szerkesztési metódus 

kialakítása. 

 A biatorbágyi programok, események törlésre, halasztásra kerültek, illetve részben az online 

térbe költöztek, ezért az elektronikus felületek (honlapok, Facebook oldalak) figyelése.  

 A korlátozások kapcsán hozott polgármesteri határozatok, rendeletek számba vétele, 

szerkesztési szempontból történő feldolgozása. 

 Különös figyelem a digitális oktatásra áttért köznevelési intézmények híreire.    

Marketing (reklám felületek értékesítése):  

 Áprilisban megjelent hirdetők számlázása. 

 Tartozások: nem fizetett hirdetők telefonos felkeresése, egyeztetése. 

 Számlák írása aktuális megjelenés szerint. 

 Áprilisi újság + számla postázás . 

 Bezárt illetve megszűnt tartozó hirdetők felkeresése, egyeztetés. 

 Betelt számlatömb tartalmának nyilvántartásba vétele táblázat szerint. 

 Lejárt szerződőkkel való egyeztetés ez évre vonatkozóan. 

 Májusi hirdetők tervezése (telefonos és e-mailes megkeresések). 

 A korlátozások miatt, az üzletek nyitva tartása rövidült. Ezért új hirdetők felkeresése 

eredménytelen, sajnos nem csatlakoztak. 

 

Biatorbágy, 2020. április 20. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 
 ügyvezető 

https://youtu.be/3U6NFWXR80o
https://youtu.be/WgiZiK2iqu0
https://youtu.be/pV_RDKJCMzU
https://youtu.be/RxF0f1V4VV4


Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.04.20-2020.04.27 

 
 
Adásszerkesztő csapat: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten  

 Áprilisi műsor törzslapok folytatás (7 db) 

 Április 4. heti műsor tükör elkészítése, szerverre töltése 

 Hírfigyelés, hírek továbbítás megosztása az "Online" Csapat csoportban hétköznapokon napi 2h 
időtartamban 

 Adatszolgáltatáshoz számítások elvégzése, konzultáció 

 Rövid videó készítése a "csapat vershez" 
 

Vezető szerkesztő: (Elkészült: Hír: 13; Magazin: 5; Istentisztelet: 5; Etűd:2) 

 Folyamatos rendelkezésre állás. 

 Folyamatos hírfigyelés, információ áramlás biztosítása a stábon belül. 

 Kapcsolattartás a város intézményvezetőivel, orvosaival, egyházi vezetőivel, civilszervezetek 
vezetőivel. 

 A hírfolyam biztosítása, riport témák, riportalanyok felkutatása. 

 A riportok - telefonos interjúztatás - gyártásvezetői és szakmai hátterének folyamatos 
biztosítása. 

 Szakmai korrigálás apró részletekbe menően– egyenként a stábtagokkal.  

 Az új magazinok, műsorok – a beindított sorozatok szervezése, szakmai felügyelete. 

 Az egyes telefonos interjúk műfaji-szakmai előkészítése, vágóképek egy részének beszerzése. 

 A lineáris adások összeállításának, illetve a képújság hírek frissítésének folyamatos felügyelete, 
korrigálása. 

 Későbbi műsorokat előkészítő szerkesztői műhelymunka irányítása, szinposzisok korrekciója. 

 Teljesítés igazolások elkészítése. 
 

Szerkesztő-vágók:  
 

Mi újság a színjátszóknál? - Interjú 

Szakadátiné Gueth Zsuzsannával 

(2020.04.20.) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrQpKwfXjnE  

Játszd újra... A PMAMI és a Pászti-napok 

(2020.04.20.) 
https://www.youtube.com/watch?v=DLYqJcox3sI  

Biatorbágyon most sem hallgatnak a múzsák 

(2020.04.21.) 
https://www.youtube.com/watch?v=V0KqHEF4RRA  

Keresem a szépet, jót, kedveset - 

Állítólag...biatorbágyi májusfa történetek 

(2020.04.21.) 

https://youtu.be/BkRwZONheM0  

Itt a jó idő, mit kezdjek az aprósággal?! - 

interjú Ficsorné Schläffer Ágnes 

(2020.04.21.) 

https://youtu.be/67CNPeHk8-4 

Forrás Gyógyszertár - Interjú Dr. Héder 

Karolinával (2020.04.21.) 
https://youtu.be/8nqzH1GusfM 

https://www.youtube.com/watch?v=QrQpKwfXjnE
https://www.youtube.com/watch?v=DLYqJcox3sI
https://www.youtube.com/watch?v=V0KqHEF4RRA
https://youtu.be/BkRwZONheM0
https://youtu.be/67CNPeHk8-4
https://youtu.be/8nqzH1GusfM


Erdőtüzek - Interjú Nagy Tiborral 

(2020.04.21.) 
https://youtu.be/CjkPLwNIu5k  

Biatorbágyi tavasz - 2020 (2020.04.22.) https://youtu.be/xyyItbtyWc8  

Lezárták az M1 biatorbágyi felhajtóját - 

Interjú Pécsi Norbert Sándorral (2020.04.22.) 
https://www.youtube.com/watch?v=dAgk42dioGc  

Újratervezés - Biatorbágyi Karikó János 

Könyvtár - Interjú Uzonyi Edittel 

(2020.04.22.) 

https://www.youtube.com/watch?v=H7B2tbmj878  

Virtiális tárlatok - Autonóm világok 

Biatorbágyi kiállításokon (2020.04.23.) 
https://youtu.be/aCfMb4RtdWo 

Természet Biatorbágyon (2020.04.23) https://youtu.be/mktZPj0WhU4  

A bölcsisek is otthon vannak - interjú Regős 

Zoltánnéval (2020.04.23.) 
https://www.youtube.com/watch?v=AH6EEHkk2-8 

Gombolatok egy témára: Tízéves a 

Kisgombos Könyvesbolt (2020.04.24.) 
https://youtu.be/qDW8OufAd-Q  

Épül az új sportcsarnok - interjú Tarjáni 

István polgármesterrel (2020.04.24) 
https://youtu.be/BcnzPy_idJw  

Lesz-e szigorítás április utolsó hétvégéjén? - 

Interjú Tarjáni István polgármesterrel 
https://youtu.be/APtRA1938s8  

A KERT is siKERT ígér - Interjú Ujvári 

Gabriella kertészmérnökkel (2020.04.24) 
https://youtu.be/NvmAqcA9MtA  

Újra tombolt a tűz https://youtu.be/SSnhGzFzQR8  

A vírus elleni küzdelemben hol tart a 

tudomány? Interjú dr. Kerkovits Gáborral 

(2020.04.24.) 

https://youtu.be/oSfxlVP_9yM  

 
Műszaki munkatársak 

 Gyülekezet támogatása az élő közvetítésben.  

 Leltár folytatása – amikor lehetőség van rá. 
 

Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Heti jelentések leadása 

 A tavalyi könyvvizsgálói jelentés által felvetett problémák megoldása 

 Üzembehelyezési jegyzőkönyvek pótlása előző évről 

 HTOE adatközlő nyilatkozat elkészítése 

 Jogi és pénzügyi audit. 

 Körkép Magazin számára: „Nem bírom tovább…” cikk, „Amikor biztosan veszekedés lesz belőle” 
cikk. 
 

A Biatorbágyi Körkép Magazin: Szerkesztés:  

 A korlátozások kapcsán hozott polgármesteri határozatok, rendeletek számba vétele, 

szerkesztési szempontból történő feldolgozása. Különös figyelem a digitális oktatásra áttért 

köznevelési intézmények híreire.   Marketing (reklám felületek értékesítése):  Májusi hirdetők 

tervezése (telefonos és e-mailes megkeresések). 

 

Biatorbágy, 2020. április 27. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 
 ügyvezető ig. 

https://youtu.be/CjkPLwNIu5k
https://youtu.be/xyyItbtyWc8
https://www.youtube.com/watch?v=dAgk42dioGc
https://www.youtube.com/watch?v=H7B2tbmj878
https://youtu.be/aCfMb4RtdWo
https://youtu.be/mktZPj0WhU4
https://www.youtube.com/watch?v=AH6EEHkk2-8
https://youtu.be/qDW8OufAd-Q
https://youtu.be/BcnzPy_idJw
https://youtu.be/APtRA1938s8
https://youtu.be/NvmAqcA9MtA
https://youtu.be/SSnhGzFzQR8
https://youtu.be/oSfxlVP_9yM


Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.04.27-2020.05.04 

 
 
Adásszerkesztő csapat: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten  

 Áprilisi műsor törzs lapok elkészítése (kb. 10 db), az áprilisi törzs lapok szerverre töltése 

 Április 5. heti műsor tükör elkészítése, szerverre töltése 

 Hírfigyelés, hírek továbbítása, megosztása az "Online" Csapat csoportban hétköznapokon napi 

2h időtartamban 

 
Vezető szerkesztő: (Elkészült: Hír: 9; Magazin: 2; Istentisztelet: 1; Etűd:2) 

 Folyamatos hírfigyelés, információ áramlás biztosítása a stábon belül. 

 Kapcsolattartás a város intézményvezetőivel, orvosaival, egyházi vezetőivel, civilszervezetek 

vezetőivel, esetenként országos intézmények szóvivőivel. 

 A hírfolyam biztosítása, riport témák, riportalanyok felkutatása. 

 A riportok - telefonos interjúztatás - gyártásvezetői és szakmai és konkrét hátterének 

folyamatos biztosítása. 

 Szakmai korrigálás apró részletekbe menően– egyenként a stábtagokkal.  

 Az új magazinok, műsorok – a beindított sorozatok szervezése, szakmai felügyelete. 

 Az egyes telefonos interjúk műfaji-szakmai előkészítése, vágóképek egy részének beszerzése. 

 A lineáris adások összeállításának, illetve a képújság hírek frissítésének folyamatos felügyelete, 

korrigálása. 

 Részvétel közös videó anyag elkészítésében – csapatépítésben. 

 Későbbi műsorokat előkészítő szerkesztői műhelymunka irányítása, szinposzisok korrekciója. 

 
Szerkesztő-vágók:  
 

Különleges tavasz a Pászti kórussal (2020.04.12.) https://youtu.be/JuN6YV_HDaU  

Itt a beiratkozás ideje - Interjú Czifra Zsuzsanna 

igazgatóval (2020.04.27.) https://youtu.be/loBNnssDozM  

Három Királyfi - Három Királylány - három emelés - 

Interjú Tóthné Magasföldi Rózsával (2020.04.28.) https://youtu.be/mOqz2i2pMA4  

Hírek a Czuczor Iskolából - Interjú Gál Edittel 

(2020.04.28.) https://youtu.be/v8eFZYs71tk  

Orvosdinasztiák és a vészhelyzet - Interjú dr. Kerkovits 

Gáborral (2020.04.28.) https://youtu.be/PMoiz3rhoOc  

Május 1. home office-ban  https://youtu.be/2eadqZ1I4Fc  

#maradjotthon #mediakft #Biatorbágy https://youtu.be/axIKAYhnEGU  

Anyák napjára https://youtu.be/lzXEuhSLUxU  

A bűnözők itt nem próbálkoznak - Interjú Pénzes 

Ferenccel (2020.04.29.) https://youtu.be/F86sWk1_xIA  

Élnek, mint hal a vízben... Vagy mégse? - Interjú 

Hegyi Pállal (2020.04.29. https://youtu.be/F86sWk1_xIA  

https://youtu.be/JuN6YV_HDaU
https://youtu.be/loBNnssDozM
https://youtu.be/mOqz2i2pMA4
https://youtu.be/v8eFZYs71tk
https://youtu.be/PMoiz3rhoOc
https://youtu.be/2eadqZ1I4Fc
https://youtu.be/axIKAYhnEGU
https://youtu.be/lzXEuhSLUxU
https://youtu.be/F86sWk1_xIA
https://youtu.be/F86sWk1_xIA


Az egészségügyi alapellátásról, védőfelszerelésekről - 

interjú Dr. Cserniczky Tamással (2020.05.01.) https://youtu.be/t6axfPvG1MM  

Heti útravaló - Gondolatok Mészáros Péter atyától https://youtu.be/zy_QTWoQXi8  

 
Műszaki munkatársak 

 Tárgyi eszköz nyilvántartás véglegesítése 

 Vegas Pro áttelepítése új adáskijátszás gépre. Szakmai felügyelet, eszközök beszerzése. 
 

Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Heti jelentések leadása. 

 Reklám – médiaajánlatok újra tervezése és strukturálása, honlappal kompatibilis formába 
hozatal. 

 Munkaszerződések, és vállalkozói szerződések egységes szerkezetbe hozatala. 

 Munkaszerződések dokumentációjának hiányosságainak pótlása, ehhez tartozó dokumentumok 
beszerzése. 

 A 2019-es könyvvizsgálói jelentés kérdéseire, és javaslataira való vezetői válaszok elkészítése és 
javaslatok kivitelezése. 

 Csapatépítő tréning – online; előkészítése, megszervezése, részvétel: MARADJ OTTHON 
BIATORBÁGY! 
 

#maradjotthon #mediakft #Biatorbágy https://youtu.be/axIKAYhnEGU  

 
 

A Biatorbágyi Körkép Magazin: Szerkesztés:  
A korlátozások kapcsán hozott polgármesteri határozatok, rendeletek számba vétele, szerkesztési 

szempontból történő feldolgozása. Különös figyelem a digitális oktatásra áttért köznevelési 

intézmények híreire.   Marketing (reklám felületek értékesítése):  Májusi hirdetők tervezése (telefonos 

és e-mailes megkeresések). 

 

Biatorbágy, 2020. május 4. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 
 ügyvezető ig. 

https://youtu.be/t6axfPvG1MM
https://youtu.be/zy_QTWoQXi8
https://youtu.be/axIKAYhnEGU


Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.05.04-2020.05.11 

 
 

Adásszerkesztő csapat: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten  

 az aktuális heti (májusi) műsor törzslapok készítése (14 db),  

 május 1. heti műsor tükör elkészítése, szerverre töltése 

 hírfigyelés, hírek továbbítása, megosztása az "Online" Csapat csoportban 
hétköznapokon napi 2h időtartamban 

 napi egy hírszerkesztése a mediakft.hu - honlapra 
 

Vezető szerkesztő: (Elkészült: Hír: 8; Magazin: 4; Istentisztelet: 2; Önálló:2) 

 Kapcsolattartás a város intézményvezetőivel, orvosaival, egyházi vezetőivel, 

civilszervezetek vezetőivel, esetenként országos intézmények szóvivőivel. 

 A hírfolyam felépítése, biztosítása, riport témák, riportalanyok felkutatása. 

 A riportok - telefonos interjúztatás - gyártásvezetői és szakmai hátterének folyamatos 

biztosítása. 

 Az új magazinok, műsorok – a beindított sorozatok szervezése, szakmai felügyelete. 

 A lineáris adások összeállításának, illetve a képújság hírek frissítésének folyamatos 

felügyelete, korrigálása. 

 Későbbi műsorokat előkészítő szerkesztői műhelymunka irányítása, szinopszisok 

korrekciója. 

 
Szerkesztő-vágók:  
 

„A szabadság belül van” – interjú 

Gombos Katával (2020.05.04.) https://www.youtube.com/watch?v=a-msIDZZiLA 

Virtuális Polka délután (2020.05.04.) https://www.youtube.com/watch?v=4A8wB6CRHH4  

Csak telefonon keresztül - interjú dr. 

Egervári Ágnessel (2020.05.05.) https://youtu.be/hETowjzhQQU  

Hírek a Biai Református iskolából - interjú 

Horgos Vilmossal (2020.05.06.) https://youtu.be/EkVkqO6R2gY  

Orvosok a frontvonalban - Interjú dr. 

Kerkovits Gáborral (2020.05.06.) https://youtu.be/5Okmzb-dBKQ 

Friss információk a kerékpárútról 

(2020.05.06.) https://youtu.be/g-QMN_CumOc 

Koncert nélkül? – Interjú Lesták Bedő 

Eszterrel (2020.05.06.) https://youtu.be/nlDq2hgp_ls  

http://mediakft.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=a-msIDZZiLA
https://www.youtube.com/watch?v=4A8wB6CRHH4
https://youtu.be/hETowjzhQQU
https://youtu.be/EkVkqO6R2gY
https://youtu.be/5Okmzb-dBKQ
https://youtu.be/g-QMN_CumOc
https://youtu.be/nlDq2hgp_ls


Változások a fogászati ellátásban 

(2020.05.07.) https://youtu.be/3Tja6w1kvpc  

Heti útravaló - Gondolatok Tankó 

Zoltánné lelkésznőtől https://youtu.be/OWN2XM_zSgg 

Lesznek e-, vannak-e változások 

Biatorbágy életében - interjú Tarjáni 

István polgármesterrel https://youtu.be/WuwsnBq521E  

Gizella-napok másként - Interjú dr. 

Egervári Ágnessel (2020.05.08.) https://youtu.be/Vt2D3H_evzA  

Minden porcikád megköszöni! - 

Gyógytorna NEM CSAK gerincbántalmak 

esetére - 1. rész (2020.05.08.) https://youtu.be/8tjtQKtm_ps  

Minden porcikád megköszöni! - 

Gyógytorna NEM CSAK gerincbántalmak 

esetére - 2.rész (2020.05.08.) https://youtu.be/oAaNB0JDhNw 

Érettségi maszkban, kesztyűben 

(2020.05.08.) https://youtu.be/QLifGzG-5-c 

 
Műszaki munkatársak 

 Digi TV műsorterjesztővel való együttműködéshez való műszaki előkészítés 

 Szerver-leállás, helyreállítás 
 

Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Heti jelentések leadása, 

 Hirdetésszervezői munka menetének átstrukturálása, 

 Homm buszok-reklám szerződésének előkészítése, 

 Település reklámlehetőségeinek feltérképezése, 

 Meggyfa utcai eszközök leltározásának megkezdése, 

 Digi TV műsorterjesztő-szerződés előkészítése. 
 
A Biatorbágyi Körkép Magazin:  
A héten megtörtént a májusi Körkép korrektúrázása, tartalmának egyeztetése a 

Polgármesterrel, a végleges verzió elkészítése, illetve a lap nyomdába adása. Ezen túl: hírek a 

képújságba. 

 

 

Biatorbágy, 2020. május 11. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 
 ügyvezető ig. 

https://youtu.be/n7yq57cLEKk
https://youtu.be/pUns0DrXB7E
https://youtu.be/WuwsnBq521E
https://youtu.be/Vt2D3H_evzA
https://youtu.be/8tjtQKtm_ps
https://youtu.be/oAaNB0JDhNw
https://youtu.be/QLifGzG-5-c


Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.05.11-2020.05.18 

 
 

Adásszerkesztő csapat: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten 

 az aktuális heti (májusi) műsor törzslapok készítése (14 db),  

 május 2. heti műsor tükör elkészítése, szerverre töltése 

 hírfigyelés, hírek továbbítása, megosztása az "Online" Csapat csoportban 
hétköznapokon napi kb. 2h időtartamban - (csütörtök kivételével) 

 kb. 10 db hírszerkesztése a mediakft.hu - honlapra 
 

Vezető szerkesztő (állandó):  

 Kapcsolattartás a város intézményvezetőivel, orvosaival, egyházi vezetőivel, 

civilszervezetek vezetőivel, esetenként országos intézmények szóvivőivel. 

 A hírfolyam felépítése, biztosítása, riport témák, riportalanyok felkutatása. 

 A riportok - telefonos interjúztatás - gyártásvezetői és szakmai hátterének folyamatos 

biztosítása. 

 Az új magazinok, műsorok – a beindított sorozatok szervezése, szakmai felügyelete. 

 A lineáris adások összeállításának, illetve a képújság hírek frissítésének folyamatos 

felügyelete, korrigálása. 

 Későbbi műsorokat előkészítő szerkesztői műhelymunka irányítása, szinopszisok 

korrekciója. 

 
Szerkesztő-vágók:  
 
Hírek a Ritsmannból (2020.05.11.) https://youtu.be/QaPhejL4krs  

Hírfüzér - március https://youtu.be/e-t-zvFxthI  

Szkólák - liturgikus dallamok (2020.05.11.) https://youtu.be/o84ucxZLF1E  

Nyitás - tömegsport, sportegyesületek (2020.05.12.) https://youtu.be/itk4Ubaj5Ac  

60-on túl... - az idősek helyzete (2020.05.12.) https://youtu.be/Z1h-k94tr7w 

Biatorbágy klímastratégiája - Interjú Dr. Forgó Gáborral 

(2020.05.04.) https://youtu.be/Agaix6qA090  

A MÁV-val utazunk! - (2020.05.13.) https://youtu.be/SLq-kWHOQ88  

Sártányér fecskéknek - (2020.05.13.) https://youtu.be/e-GJf0Apf3c  

Érték – Értéktár - Értéktár Könyv – Viadukt 

(2020.05.13.) https://youtu.be/JfM--CMca7Y 

http://mediakft.hu/
https://youtu.be/QaPhejL4krs
https://youtu.be/e-t-zvFxthI
https://youtu.be/o84ucxZLF1E
https://youtu.be/itk4Ubaj5Ac
https://youtu.be/Z1h-k94tr7w
https://youtu.be/Agaix6qA090
https://youtu.be/SLq-kWHOQ88
https://youtu.be/e-GJf0Apf3c
https://youtu.be/JfM--CMca7Y


Csoki és üzenet Biatorbágyról (2020.05.13.) https://youtu.be/ZuePMoPa0ug  

Magyar megoldás az új koronavírus gyógyításában 

(2020.05.14.) https://youtu.be/ETsPzfAHc2Q  

Heti útravaló - Gondolatok Bohn István atyától 

(2020.05.17) https://youtu.be/S7LU1_xQW7A 

Újra indul a lomtalanítás (2020.05.14.) https://youtu.be/bxeR3CRcwYg  

Kezünkben a kobakunk, vagy fogjuk a fejünk? 

Beszélgetés Néder Norberttel (2020.05.15.) https://youtu.be/J4frFIfNBvo  

Hírfüzér - április (2020.05.15.) https://youtu.be/E6fqB-bFl9w 

Oldás? Lazítás? - Interjú Tarjáni István polgármesterrel 

(2020.05.17) https://youtu.be/xZHfniANcNo  

 
Műszaki munkatársak 

 Állandó szakmai felügyelet, a Digi Műsorszóráshoz való csatlakozás előkészítése, 

 On-line hírportál folyamatos felügyelet és hírek előkészítése a lakosság igényeinek 
megfelelően. 
 

Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Heti jelentések leadása, 

 Hirdetésszervezői munka menetének átstrukturálása, 

 KSH adatszolgáltatás, jelentés elkészítése 

 HTOE adatszolgáltatás előkészítése 

 Meggyfa utcai eszközök leltározásának folytatása, 

 Rezsi2020 pályázat III. fordulóra való felkészülés és anyagok előkészítése. (Leadás: Május 
31.) 

 Körkép Magazin előkészítése, cikkek előkészítése, #köszönjük oldal előkészítése, 
tervezése,  

 Következő plakátterv előkészítése. 
 
A Biatorbágyi Körkép Magazin:  
A következő szám előkészítése. Anyaggyűjtés. 

 

 

Biatorbágy, 2020. május 18. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 
 ügyvezető igazgató 

https://youtu.be/ZuePMoPa0ug
https://youtu.be/ETsPzfAHc2Q
https://youtu.be/S7LU1_xQW7A
https://youtu.be/bxeR3CRcwYg
https://youtu.be/J4frFIfNBvo
https://youtu.be/E6fqB-bFl9w
https://youtu.be/xZHfniANcNo


Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.05.18-2020.05.25 

 
 

Adásszerkesztő csapat: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten 

 az aktuális heti (májusi) műsor törzslapok készítése (14 db),  

 május 3. heti műsor tükör elkészítése, szerverre töltése 

 hírfigyelés, hírek továbbítása, megosztása az "Online" Csapat csoportban 
hétköznapokon napi kb. 2h időtartamban 

 napi átlag kb. 4-5 db hírszerkesztése a mediakft.hu - honlapra 
 

Vezető szerkesztő (állandó):  

 Kapcsolattartás a város intézményvezetőivel, orvosaival, egyházi vezetőivel, 

civilszervezetek vezetőivel, esetenként országos intézmények szóvivőivel. 

 A hírfolyam felépítése, biztosítása, riport témák, riportalanyok felkutatása. 

 A riportok - telefonos interjúztatás - gyártásvezetői és szakmai hátterének folyamatos 

biztosítása. 

 A lineáris adások összeállításának, illetve a képújság hírek frissítésének folyamatos 

felügyelete, korrigálása. 

 Későbbi műsorokat előkészítő szerkesztői műhelymunka irányítása, szinopszisok 

korrekciója. 

 
Szerkesztő-vágók:  
 
Rossz helyen van a sótartó! - Interjú Durucz 

Péterrel (2020.05.18.) https://youtu.be/24nfqTIBBRA  

Jó bor, jó egészség? - (2020.05.19.) https://youtu.be/7xu6sdskyms  

A művészet mindenhez erőt ad – Interjú 

Kálló Eszterrel - (2020.05.19.) https://youtu.be/m7FUdfs89TM 

Helyzetkép – Egészségház (2020.05.20.) https://www.youtube.com/watch?v=fG2aZmXrwgQ  

Könyvtáréhség Biatorbágyon (2020.05.20.) https://www.youtube.com/watch?v=S2c-SO8-R9I 

Két kerék, sok háttérmunka – BiKE 

(20.05.20.) https://www.youtube.com/watch?v=EglrVoi3Ul8  

Hiányzik a gyógytorna! (2020.05.21.) https://youtu.be/DeguzwFoxI4  

Akiknek ki van az összes kereke… - Interjú 

Szabó Zoltánnal (20.05.21.) https://youtu.be/1sw7kDZNXlw 

http://mediakft.hu/
https://youtu.be/24nfqTIBBRA
https://youtu.be/7xu6sdskyms
https://youtu.be/m7FUdfs89TM
https://www.youtube.com/watch?v=fG2aZmXrwgQ
https://www.youtube.com/watch?v=S2c-SO8-R9I
https://www.youtube.com/watch?v=EglrVoi3Ul8
https://youtu.be/DeguzwFoxI4
https://youtu.be/1sw7kDZNXlw


Újabb nyitások a hét elejétől - Interjú Tarjáni 

István polgármesterrel (2020.05.22) https://youtu.be/Rh9YehYthus 

Heti útravaló - Gondolatok Bolyki András 

presbitertől (2020.05.24.) https://youtu.be/7amBQhwJORM  

 
Műszaki munkatársak 

 Állandó szakmai felügyelet. 

 On-line hírportál folyamatos felügyelet és hírek előkészítése a lakosság igényeinek 
megfelelően.  
 

Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Heti jelentések leadása, 

 Hirdetésszervezői munka menetének átstrukturálása befejezése. 

 „Biatorbágyi Szülő Támogató Munka” – Táborozási lehetőségek felkutatása, honlapra 
való feltöltése 

 HTOE adatszolgáltatási tábla feltöltése és véglegesítése a pénzügyi adatokkal. 

 Rezsi2020 pályázat III. fordulóra készülő anyagok véglegesítése, beadása. (Leadás: Május 
31.) 

 Körkép Magazin: #köszönjük oldal előkészítése, tervezése; „Nyári útravaló” cikk írása, 
„Kinek a hibája” cikk írása 

 Következő plakátterv előkészítése.  
 
A Biatorbágyi Körkép Magazin:  
A héten megtörtént a júniusi Körkép korrektúrázása, a végleges verzió elkészítése, illetve a 

lap nyomdába adása. Ezen túl: hírek a képújságba. 

 

 

Biatorbágy, 2020. május 25. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 
 ügyvezető igazgató 

https://youtu.be/Rh9YehYthus
https://youtu.be/7amBQhwJORM


Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.05.25-2020.05.29 

 
 

Adásszerkesztő csapat: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten 

 az aktuális heti (májusi) műsor törzslapok készítése (14 db),  

 május 4. heti műsor tükör elkészítése, szerverre töltése 

 hírfigyelés, hírek továbbítása, megosztása az "Online" Csapat csoportban 
hétköznapokon napi kb. 2h időtartamban 

 napi átlag kb. 4-5 db hírszerkesztése a mediakft.hu - honlapra 
 

Vezető szerkesztő (állandó):  

 Kapcsolattartás a város intézményvezetőivel, orvosaival, egyházi vezetőivel, 

civilszervezetek vezetőivel, esetenként országos intézmények szóvivőivel. 

 A hírfolyam felépítése, biztosítása, riport témák, riportalanyok felkutatása. 

 A riportok - telefonos interjúztatás - gyártásvezetői és szakmai hátterének folyamatos 

biztosítása. 

 A lineáris adások összeállításának, illetve a képújság hírek frissítésének folyamatos 

felügyelete, korrigálása. 

 Későbbi műsorokat előkészítő szerkesztői műhelymunka irányítása, szinopszisok 

korrekciója. 

 
Szerkesztő-vágók:  
 
Gyógytorna és törődés – Interjú Asztalos Rékával (2020.05.25.) https://youtu.be/MiJpugBDbNk  

Mi közöd hozzá? - Én kis kertem... (2020.05.26.) https://youtu.be/7X8kRDTNgl4  

Örülünk, hogy megszülettél - másként (2020.05.27.) https://youtu.be/NsBMmGTzNkU  

Teqball avagy teqnikás asztali tengó (2020.05.28.) https://youtu.be/8drUGl8rKgA  

Körtelefon – nevelési intézmények (2020.05.28.) https://youtu.be/vIbIrSuvCfE  

 
Műszaki munkatársak 

 Szalagos egység üzembehelyezése. 

 On-line hírportál folyamatos felügyelet és hírek előkészítése a lakosság igényeinek 
megfelelően. 0-24 felügyelet 
 

Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Heti jelentések leadása, 

  „Biatorbágyi Szülő Támogató Munka” – Táborozási lehetőségek felkutatása, honlapra 
való feltöltése 

http://mediakft.hu/
https://youtu.be/MiJpugBDbNk
https://youtu.be/7X8kRDTNgl4
https://youtu.be/NsBMmGTzNkU
https://youtu.be/8drUGl8rKgA
https://youtu.be/vIbIrSuvCfE


 KSH 1174 nyomtatvány előkészítése, adatok feltöltése 

 NMHH éves beszámoló (adatgyűjtés) 

 Körkép Magazin: Rajzpályázat előkészítése, bírálat, jutalmak kiosztása. 

 HTOE nyomtatvány elküldése. 

 Szerződések felülvizsgálata: Sipkac Bt., Hirdetés-közvetítői szerződés. 
 
A Biatorbágyi Körkép Magazin:  
Interjúk készítése, utolsó ellenőrzés. 

 

 

Biatorbágy, 2020. május 29. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 
 ügyvezető igazgató 



Beszámoló a Média Kft veszélyhelyzet időszakában történt tevékenységéről 
2020.05.29-2020.06.08 

 
 

Adásszerkesztő csapat: (lineáris adás – állandó feladat) 

 A naponta elkészülő anyagok figyelése, letöltése, FELKONF táblázatba felvétele. 

 Átnevezés után feltöltés a szerver ÖSSZES RÉGI ARCHÍV mappájába. 

 Heti lineáris műsor-terv elkészítése, vezető szerkesztővel egyeztetés. 

 Naponta a lineáris műsor elkészítése, vágása, renderelése. 

 Naponta Mesélő-zenélő Biatorbágy műsor elkészítése, ehhez önállók vágása. 

 Napi 2 műsor feltöltése a szerverre, onnan pedig a Darimba. 

 Idegengyártású anyagok letöltése. 
A héten 

 az aktuális heti (júniusi) műsor törzslapok készítése (14 db),  

 jún. 1. heti műsor tükör elkészítése, szerverre töltése 

 hírfigyelés, hírek továbbítása, megosztása az "Online" Csapat csoportban 
hétköznapokon napi kb. 2h időtartamban 

 napi átlag kb. 5 db hírszerkesztése a mediakft.hu - honlapra 
 

Vezető szerkesztő (állandó):  

 Folyamatos rendelkezésre állás. 

 Folyamatos hírfigyelés, információ áramlás biztosítása a stábon belül. 

 Kapcsolattartás a város intézményvezetőivel, orvosaival, egyházi vezetőivel, 
civilszervezetek vezetőivel, esetenként országos intézmények szóvivőivel. 

 A hírfolyam felépítése, biztosítása, riport témák, riportalanyok felkutatása. 

 A riportok - telefonos interjúztatás - gyártásvezetői és szakmai hátterének folyamatos 
biztosítása. 

 A Google-naptár vezetése. 

 Szakmai korrigálás apró részletekbe menően– egyenként a stábtagokkal.  

 Magazinok, műsorok – a beindított sorozatok szervezése, szakmai felügyelete. 

 Egyes telefonos interjúk műfaji-szakmai előkészítése, vágóképek egy részének 
beszerzése. 

 Külön szervezés: „Ajándék Herberechtingennek” – 3 magazin német nyelvű 
alámondással – eljuttatása Herbrechtingen polgármesteréhez.   

 A lineáris adások összeállításának, illetve a képújság hírek frissítésének folyamatos 
felügyelete, korrigálása. 

 Későbbi műsorokat előkészítő szerkesztői műhelymunka irányítása, szinopszisok 
korrekciója. 

 Újabb átállás szervezése: a hírfolyam mellett az eseménykövető forgatások beindítása, 
egyeztetések 

 Szerkesztők keresése, beszélgetések.  

 A nyári munkamenet folyamatos előkészítése.  
 

Szerkesztő-vágók:  
 
Lassan újraéled a város - Interjú Tarjáni István polgármesterrel 

(2020.05.29.) https://youtu.be/DcBoNqeqonk  

Van-e még valaki hatósági karanténban Biatorbágyon? 

(2020.05.29.) https://youtu.be/iKb6CoJHI7s  

http://mediakft.hu/
https://youtu.be/DcBoNqeqonk
https://youtu.be/iKb6CoJHI7s


Hogyan készül a nyárra az Egészségfejlesztési Iroda? 

(2020.05.29.) https://youtu.be/izzk4b_MTzQ  

Gólyahír - Örülünk, hogy megszülettél (2020.05.30) https://youtu.be/qwe-2VP6nMU  

Egyszer volt, holnap lesz …gyereknapi időutazás (2020.05.31.) https://youtu.be/tqBg95gxYLg  

Örülünk, hogy megszülettél - babaképekkel (2020.06.01.) https://youtu.be/22jQ8q00L5Q  

Látni és alkotni - gyerekszemmel (2020.06.02.) https://youtu.be/mP22fRVCRXg  

KITI - Interjú Kosztasz Kanakisz Lefterrel (2020.06.02.) https://youtu.be/LdbLi9FaycM  

A harang még ugyanúgy szól Nagydobronyban (2020.06.02.) https://youtu.be/hVyiUMGi6A0  

Bor, bogrács, bóklászás - pünkösdi pincetúrák (2020.06.03.) https://youtu.be/91M8RqAGGgg  

A természet kihívása és a lovasíjász válasza (2020.06.02.) https://youtu.be/_1TLhsSsrIY  

Mi közöd hozzá? - 2.rész: Terjeszkedők (2020.06.03.) https://youtu.be/PeEc4eoZwX4  

Heti útravaló gondolatok Molnár Sándor református lelkésztől 

(2020.06.07.) https://youtu.be/A-yF3rQyHkw 

Összetartozunk – Interjú Horváth Tamással (2020.06.05.) https://youtu.be/xv9c4gjgM1Y  

 
Műszaki munkatársak 

 On-line hírportál folyamatos felügyelet és hírek előkészítése a lakosság igényeinek 
megfelelően. 0-24 felügyelet 

 Hiányzó eszközök számbavétele, beszerzése. Selejtes eszközök kivezetése.  
 

Az irodában dolgozók a mindennapi ügyvitel mellett, 

 Heti jelentések leadása, 

  „Biatorbágyi Szülő Támogató Munka” – Táborozási lehetőségek felkutatása, honlapra 
való feltöltése folyamatos… 

 KSH 1156 nyomtatvány előkészítése, adatok feltöltése, 

 Hirdetési kintlévőségek kezelése, 

 Marketing és hirdetés felületek fejlesztésének munkálatai, 

 Beszámolóhoz számlák egyeztetése a pénzüggyel. 
 
A Biatorbágyi Körkép Magazin:  

 Interjúkészítés, 

 eseményeken való részvétel, fotózás, 

 a június-júliusi lap teljes szerkesztése, írása, fotók kiválasztása, tördelőnek való 
elküldése, 

 tördelés utáni korrektúra, képaláírások, 

 lapzárta utáni eseményeken részvétel, fotózás, feldolgozás, írás, 

 egyeztetés a kommunikációs tanácsadóval: Mester Laci, 

 polgármesteri korrekciók kezelése. 
 

Biatorbágy, 2020. június 8. 

 Tóthné Magasföldi Rózsa 
 ügyvezető igazgató 

https://youtu.be/izzk4b_MTzQ
https://youtu.be/qwe-2VP6nMU
https://youtu.be/tqBg95gxYLg
https://youtu.be/22jQ8q00L5Q
https://youtu.be/mP22fRVCRXg
https://youtu.be/LdbLi9FaycM
https://youtu.be/hVyiUMGi6A0
https://youtu.be/91M8RqAGGgg
https://youtu.be/_1TLhsSsrIY
https://youtu.be/PeEc4eoZwX4
https://youtu.be/A-yF3rQyHkw
https://youtu.be/xv9c4gjgM1Y
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