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ELŐTERJESZTÉS
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi munkájáról szóló
beszámolójáról

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 2020. március 09-én
megküldte a gazdasági társaság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót.
A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató
Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.
Biatorbágy, 2021. április 09.
Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati Javaslat
Biatorbágy Város Polgármesterének
../2021. (
) határozata
a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi munkájáról szóló
beszámolójáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselőtestület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi munkájáról szóló
beszámolót jóváhagyom.
A beszámoló a határozat melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

Tarjáni István
polgármester
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2020
BIATORBÁGYI KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
2021. 03. 08.
„Velünk Ön is képben lesz!”

A 2020-as év szakmai eredményei
A 2020-as évben a Média Kft. - a vírus-helyzet ellenére - hatalmas
lépésekkel haladt a kitűzött céljai felé. Célunk volt a nézettség növelése,
az információk több réteghez (korosztályhoz) való eljuttatása, új
műsorstruktúra, műfajok bevezetése, a dolgozók bérének rendezése, és
pályázatokon való aktívabb részvétel.

Elsőként a megváltozott helyzetre való gyors reagálásként a televízió átállt napi
hírszerkesztésre,
új
honlapunkon
(mediakft.hu)
összefűztük
a
tevékenységeinket, mint a Völgyhíd tévé, a Biatorbágyi Körkép Magazin, a
reklám és hirdetés lehetőségének biztosítása, kiegészülve, egy napra kész 0-24
órás hírügynökséggel, ami által Biatorbágy lakosai az őket érintő témákban
azonnal értesülhetnek. A megújult mediakft.hu oldalt március 24.-ei indulása
óta 32 700 ember kereste fel 68 367 megtekintéssel. December elején –
próbaüzemként – integráltuk a Völgyhíd TV lineáris adását a weboldalunkra,
amit nem egész egy hónap alatt 1252 nézőnk követett. A tavalyi 68 hírrel szemben
az idén már 231-et, a tavalyi 160 magazinnal szemben az idén 214-et készítettünk
Jelentős előrelépés, hogy a nézők a már eddig ismert UPC 520, Telekom 276,
BiaTV 124 csatornák mellett már a DIGI kínálatában is megtalálhatják a Völgyhíd
TV műsorát. A bővítésnek köszönhetően vételkörzetünk is változott, az eddig
Biatorbágyon és Herceghalmon fogható jel 2020 szeptemberétől már
Budaörsön és Budakeszin is fogható. A televíziós gyártás több síkon folyik: 024 órás lineáris műsorkészítés, eseménykövetés, magazin, hírfolyam, archív
anyagokból műsorok szerkesztése.
A megváltozott helyzet, új lehetőségeket teremtett és újítások felé terelt minket:
A Völgyhíd TV új szolgáltatása; az élő közvetítések is nagy sikert arattak. A
katolikus és református istentiszteleteket több ezren követték és követik ma is
online. A kijárási korlátozások miatt – eddig nem használt - telefonos interjúk
segítségével tájékoztattuk a lakosságot az éppen aktuális hírekről. Archív
felvételek felhasználásával – 5 évre visszamenőlegesen - olyan magazinok
készültek – olyan, a tavalyi évben elmaradt eseményekről (farsang, gyereknap,
Angyalfia…) -, melyek alkalmasak voltak arra, hogy tartsák az emberekben a
lelket.
A digitalizáció és az online jelenlét életünk minden területére begyűrűzött,
háttérbe szorítva az élő, szemtől-szemben lévő találkozásokat. Azonban minden
korosztály más közösségi média felületen informálódik, ezért a Média Kft. is –
alkalmazkodva a kívánt igényekhez sokrétűen több felületen - az adott
felület műfaji kívánalmaihoz -, is folyamatosan elérhető, követhető.
Nézettségünk több platformon is növekedést mutat. 2017 -ben indított Youtube
csatorna feliratkozóinak száma 2020 márciusában 8 fő volt, 20 óra megtekintési
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időtartammal. Ez a szám 2021 januárjában 235 fő, 3300 óra megtekintéssel.
Facebook követőink száma a 2020-as évben 714-ről, 1789-re emelkedett és
összességében 137 300 perc időtartamban nézték anyagainkat és olvasták
cikkeinket. Instagram oldalunk, - melyet 2020-as évben indítottunk - is közel
9000 megtekintéssel büszkélkedhet.
A Biatorbágyi Körkép Magazin 2020. évben 10 lapszámmal jelent meg,
lapszámonként 32 oldalon, 5000 példányban. A 2020-as évben a Biatorbágyi
Körkép hasábjain a közérdeklődésre számot tartó cikkek, írások és közérdekű
információk jelentek meg.
A köztéri hirdetések (Óriásplakát) közzétételére rendelkezésünkre álló
három darab óriásplakát táblán a 2020-as évben is több társadalmi célú hirdetés
került elhelyezésre, törekedve arra, hogy a felületen mindig aktuális, naprakész
tartalmak legyenek láthatók.

Idén külön figyelmet fordítottunk a Média Kft belső rendszereinek és
munkafolyamatainak, illetve jogi és pénzügyi területeinek felülvizsgálatára, úgy
mint; a munkavállalók szerződéseinek jogilag egységes keretbe foglalása,
fizetések rendezése (ECHO megszüntetése), az adminisztráció teljes kialakítása
(házipénztár rendszere, iktató-rendszer bevezetése, leltár készítése) és
megújítása (szerződések és szabályzatok létrehozása és aktualizálása), jogdíj
szerződések
felülvizsgálata,
vállalkozói
szerződések
felülvizsgálata,
költségcsökkentés egyes vállalkozókkal.
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A 2020-as év pályázati eredményei
Két pályázaton indultunk a 2020-as évben a közösségi státuszunknak
köszönhetően:

− A REZSI2020 pályázaton 5 400 000 forintot nyertünk.
− A KMUSZ2020 pályázaton 1 064 378 forint támogatást nyertünk, 5 új
laptop megvásárlásához.

(Fontos megjegyezni, hogy a KMUSZ2020 pályázattal a Média Kft kötelezettséget
vállalt, hogy a támogatás révén beszerzett eszközöket és berendezéseket a
műszaki fejlesztés megvalósítástát követő 3 évig kizárólag és kifejezetten a
pályázatban meghatározott célra használja fel és üzemelteti. Továbbá a pályázat
benyújtásától kezdődően a fenntartási időszak utolsó napjáig megszakítás nélkül
megfelel a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek és médiaszolgáltatási
jogosultságát ebbéli minőségében folyamatosan fenntartja és gyakorolja.)

A 2020-as év arculati eredményei
Az elmúlt év a megújulás éve is volt. A megjelenésünk, minden felületen
egységes arculatot kapott.
− Megújultak a hirdetési felületeink,
− a mediakft.hu oldala,
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− a logó és hozzá tartozó arculati elemek.

A 2020-as év vírushelyzet eredményei
A Média Kft. az elmúlt évben teljes mértékben alkalmazkodott a
veszélyhelyzet által megkívánt helyzethez.
A Facebook oldal és minden műsorral való megjelenésünk nézettségi mutatói azt
bizonyítják, hogy eddig soha nem látott magas számú érdeklődés alakult ki a
város lakossága részéről, vezető hírforrássá váltunk a város életében.
Meghatározó szerepe van az itt élők közérzetének, közhangulatának javításában
és veszélyhelyezben való felelős magatartás kialakításában.
Való igaz, hogy a rendezvények város szinten elmaradtak, de olyan példa nélküli
készenléti állapotot kellett fenntartanunk, amely a tévé történetében még nem
volt, gondolok itt: forró dróton történő egyészségügyi tájékoztatásokra,
interjúkra az összes érintett területtel, és intézményékekkel, egyházakkal,
testvérvárosokkal, nem említve a heti rendszerességű polgármesteri Biatorbágy
városi pénteki tájékoztatókat (lezárásokról, kormányrendeletekről…)
A számok jól mutatják, hogy bár a szokásos várost érintő események elmaradtak,
a megnövekedett hírmennyiség jóval több munkát adott a kollégáknak. A
Völgyhíd Tv 2019-ben 58 hírt és 160 magazint készített, melyhez jött az
események teljes felvétele, ami ekkor 126 volt. 2020-ban 219 hír és 214 magazin
készült, melyben folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot az őket érintő
változásokról, illetve tettük lehetővé az eddig megszokott életvitelükhöz tartozó
események (mint például Istentiszteletek) zökkenőmentes online felületen való
elérését.
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Összegzés – A csapat!
Mai viszonylatban tekintve a Média Kft. csapata az egyik legösszetartóbb,
rugalmasabb, sokoldalúbb közösség, amivel valaha találkoztam. Állandó
fejlődés jellemzi a műhelymunkákat – videós és írott sajtó -, de szorgalom,
alkalmazkodás és kimagasló szakmai tudás jellemez minden egyes
kollégát. Végig a vírushelyzet alatt – saját testi épségüket nem kímélve –
dolgoztak terepen és irodában egyaránt. A munkatársak közül senki sem
kényszerült leállásra, SŐT!

5. OLDAL

Biatorbágy, 2021. március 9.

Készítette: Tóthné Magasföldi Rózsa
ügyvezető igazgató
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