
Vezetői összefoglaló, a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójához 

A Völgyhíd TV lineáris médiaszolgáltatását a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kérelmünkre 

2018. február 13. napjával, a BJ/1164-6/2018. számú határozatával közösségi 

médiaszolgáltatásként ismerte el. A Médiatörvény által támasztott követelmények szerint a 

közösségi médiaszolgáltató legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben az 

általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámokat tesz közzé. 

A közösségi elismerés következtében – a szigorúbb feltételrendszer mellett - 

médiaszolgáltatásunk mentesül az éves médiaszolgáltatási díj megfizetése alól, valamint 

elérhetővé válhatnak számunkra a Médiamecenatúra általi egyes pályázati támogatások is. 

A fentiekre, illetőleg az egyes pályázati eljárásokon való megfelelés szabályaira tekintettel a 

műsorrendünkbe, a társaságunk munkatársainak közreműködésével elkészített legalább heti öt 

óra új, szerkesztett műsorszám, egy óra ismétlő műsor, illetőleg egy óra független műsorgyártó – 

általában a Helyi Televíziók Országos Egyesülete tagtelevíziói által - rendelkezésünkre bocsátott 

műsorszám kerül elhelyezésre, amely műsorokat a nap meghatározott időpontjaiban hat 

alkalommal ismételünk meg. Így a naponta nyolc óra tíz percnyi műsoridőben közzétett 

szerkesztett műsorszámok mellett képújságot közvetítünk naponta tizenöt óra ötven percben 

közérdekű információkkal, friss hírekkel, így biztosítva a napi huszonnégy órányi műsorfolyam 

közzétételét. 

A 2018 év folyamán kiépítésre kerültek a Magyar Telekom általi műsorterjesztéshez szükséges 

berendezések is, így elindulhatott a lineáris televízióadásunk IPTV-n keresztüli terjesztése is. Így 

a 24 órás televízióadás a UPC 520-as csatornája mellett 2018. november 5. napjától a Magyar 

Telekom IPTV hálózatán is elérhetővé vált.  

Részt vettünk a Nemzeti Média és Hirközlési Hatóság Médiatanácsa Mecenatúra programja által 

kiírt REZSI2018 jelű pályázati eljáráson és elnyertük a Médiatanács 5.355.423 Ft összegű 

támogatását. 

A Biatorbágyi Körkép 2018. évben 10 lapszámmal jelent meg, lapszámonként ezévtől 32 oldalon, 

5000 példányban. A 2018-as évben a Biatorbágyi Körkép hasábjain a közérdeklődésre számot 

tartó cikkek, írások és közérdekű információk közlése mellett mindösszesen 203 db hirdetést 

jelentettünk meg. 

A köztéri hirdetések közzétételére rendelkezésünkre álló két óriásplakát felületen ez évben is 

több társadalmi célú hirdetés került elhelyezésre (pl. városi események, programok hirdetései, a 

JFMK programjainak felhívásai), törekedve arra, hogy a felületen mindig aktuális naprakész 



tartalmak legyenek láthatók. E mellett megrendelés alapján négy alkalommal tettünk közzé 

kereskedelmi hirdetéseket óriásplakáthelyeinken.  

Megújítottuk a társaság volgyhidtv.hu címen elérhető honlapját, így 2018. szeptemberében 

elindulhatott az új informatív, mind küllemében, struktúrájában, illetőleg tartalmában is megújult 

korszerű weboldalunk. Az új honlapon többek között lehetőség nyílik az új televízió műsorok 

megjelenése mellett egy-egy friss tartalom közzétételére is. A friss tartalmakról az értesítéseket 

hírlevél segítségével e-mailen is el tudjuk juttatni azon érdeklődők számára, akik a hírlevelünkre 

a weboldalunkon feliratkoznak. A honlapon egyébként a szerkesztett műsorok, illetve friss 

tartalmak közzététele mellett megtekinthetőek a képújság lapjai és a Biatorbágyi Körkép 

lapszámai is. 

2018 év októberében Biatorbágy Város Önkormányzata telephelyként a társaság rendelkezésére 

bocsátotta a 2051 Biatorbágy, Meggyfa utca 27. szám alatt lévő ingatlant. Az ingatlan állagát 

felmértük és ezt követően a legszükségesebb felújítási – karbantartási munkálatokat 

elvégeztettük. Ennek körében elkészültek az épület belső festési munkálatai, kiépíttettük a 

stúdiótechnikai berendezések üzemeltetéséhez szükséges elektromos hálózatot, elvégeztettük az 

ingatlan víz, illetve fűtésirendszer berendezésein a szükséges hibajavítási, pótlási munkálatokat, 

felmérésre, majd megtervezésre került a kiépítendő informatikai infrastruktúra, valamint 

kiépíttettük az épület vagyonvédelmi, biztonságtechnikai távfelügyeleti rendszerét. 

Megkezdtük továbbá az ingatlanban kialakítandó stúdiótér szcenikai, és műszaki 

berendezéseinek felmérését, tervezését, illetőleg megvalósítását. 

Fenti beruházásokhoz a forrást, a 2018. év során a Nemzeti Média és Hirközlési Hatóság 

Médiatanácsa Mecenatúra programja „REZSI2018” jelű pályázatán elnyert támogatás által 

lehetővé vált költségátcsoportosításokkal tudtuk biztosítani. 

Feladatainkat a 2018-as esztendőben kilenc munkaviszony keretei között foglalkoztatott 

munkavállaló, a folyamatos megbízással foglalkoztatott főszerkesztő, valamint szintén 

megbízással foglalkoztatott további televíziós szerkesztő és operatőr munkatársak 

közreműködésével láttuk el. 

Segítségünkre voltak továbbá az informatikai rendszerek, a weboldal, a vagyonvédelmi 

rendszereink kiépítését és supportját ellátó, továbbá a nyomdai-laptervezési, illetőleg a köztéri 

hirdetésekkel kapcsolatos nyomdai munkálatokat és az óriásplakátok kihelyezését végző 

vállalkozások is. 

Biatorbágy, 2019. március 12. 
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