
Beszámoló a Rákóczi Médiacentrum 2021-es tevékenységéről 

2020 októberének végén kezdtük meg a munkát a médiacentrumban. Munkatársaink 
mintegy két hónap alatt – külsős technikai segítség és iránymutatás nélkül – szerelték 
össze a stúdióhoz tartozó berendezéseket.  

A koordinálásom alatt négy főállású munkatárs – Doktor Benjamin, Greba Szabolcs, 
Mondik Márta és Jackánics László, míg félállásban Bak Atilla – tevékenykedik. 

Mondik Márta az írott tartalmakért felel. A legtöbb tudósítás, interjú, közlemény az ő 
klaviatúrájából születik meg. Kezeli a főiskola Facebook-oldalát, válogatja ki, 
szerkeszti meg a heti felsőoktatási sajtószemlére szánt anyagokat, és küldi el a Magyar 
Rektori Konferencia Titkárságra. Emellett a Nagyberegi tájház hetente megvalósuló 
programjain segíti – fotózással, adminisztratív feladatokkal, ha kell pakolással, 
takarítással – a tájházi felelős Gál Adél munkáját. 

A főiskola oldalára 612 cikk került fel 2021-ben, ebből 177 a médiaközpont által 
előállított írott tartalom. A Fodó Sándor Kulturális Központból Molnár Krisztina, 
Bursza Krisztina és Gál Adél aktívan, személyenként több mint húsz-húsz cikkel 
segítette tavaly a munkánkat. 

A videós tartalmakért Jackánics László és Doktor Benjamin felel. Az elmúlt évben 
82 felvételt készítettek el, ami 761 órányi nyersanyag feldolgozását jelenti. Többek 
között tanévnyitó, tanévzáró ünnepségek, interjúk, felvételi tájékoztatók, tájházi 
anyagok, promóvideók, előadások felvételei, főiskolát bemutató kisfilmek, 
tudósítások, az oltást népszerűsítő megszólalások tartoznak ide. 

Doktor Bejnamin a videókészítés mellett kezeli a médiaközpont postafiókját. 
Többségében ő teszi a honlapra a tanszéki munkatársaktól beérkező cikkeket. 
Jackánics László viszi a videóelőállítási, feldolgozási feladatok oroszlánrészét. 2020-
ban és 2021-ben is ő készítette el a főiskolát bemutató kisfilmet, ami magyar, ukrán és 
angol szinkronnal is megtalálható a főiskola honlapján. Emellett az ukrán cikkeket 
szerkeszti, korrektúrázza. Ezen felül a Facebook és Instagram oldalunkra is készít, és 
tölt fel tartalmakat. Fordítóink nincsenek. A tudósításokat ukrán és ha szükséges, 
angol nyelvre a Kárpátalja.ma fordítói végzik a portál megterhelésére. A fajsúlyosabb 
szövegeket – mint például az interjúk, beszédek, nyilatkozatok – hivatalos fordítóval 
készíttetjük el, szintén a Kárpátalja.ma anyagi megterhelésére. 

 

Greba Szabolcs tölti fel a hivatalos dokumentumokat a főiskola oldalára, a portállal, 
struktúrájával kapcsolatos módosításokat is ő végzi. Folyamatosan frissíti a honlapot 
és elkezdtük egy új felület kidolgozását is. A végleges megvalósításnak sajnos – a 
leterheltség mellett – vannak technikai akadályai is, amelyeket reményeink szerint a 
2022-es fejlesztések során sikerül majd orvosolni. 



A félállásban tevékenykedő Bak Atilla készítette el és folyamatosan bővíti az 
intézményünk virtuális sétáját. Videófelvételeknél, hangfelvételeknél, videovágásnál 
is segítette a munkánkat. Őt bíztam meg a működésünk előtti videótartalmak 
felkutatásával, digitalizálásával és rendszerezésével. Mind Szabolcs, mind Atilla 
közvetített online órákat, vett fel előadásokat, szerkesztett médiatartalmakat, amikor 
az operatőröknek más feladatuk volt. Tevékenységük szorosan összefonódik az 
informatikai részlegen végzett feladatkörükkel. A médiaközpont eszközparkjával 
megvalósított online konferenciabejelentkezéseknél, élő közvetítéseknél nem is 
teljesen egyértelmű, hogy melyik tevékenységük milyen feladatkörből fakad. Ezzel 
kapcsolatban jegyezném meg, hogy a szervezői részleg és a médiacentrum további 
munkatársai sem tudnák megfelelően elvégezni feladataikat egymás segítése nélkül. A 
Fodó-központ munkatársai a cikkírásnál, honlapszerkesztésben vannak segítségünkre, 
ugyanígy mi is kivesszük a részünket a szervezési feladatokból – a telefonos 
egyeztetésektől kezdve a konferálásokon, vendégfogadáson át egészen a pakolásig. A 
különbség annyi, hogy az informatikai részlegen is dolgozó kollégák összesen másfél 
állásban, a Fodó-központban dolgozók és az ott is tevékenykedő médiacentrumos 
kollégák egy megterhelésben vannak alkalmazva. 

2021-ben oroszlánrészt vállaltunk a felvételi kampányban. Megszerveztük a 
reklámanyagokhoz szükséges fotózásokat. Bár nem rendelekeztünk megfelelő 
szerkesztőprogrammal, mi készítettük el a felvételi kiadványt, valamint az 
óriásplakátokat. Mi tartottuk és tartjuk idén is a kapcsolatot a magyar nyelvű 
televízióval és rádióval, valamint a reklámügynökségekkel, és mi adtuk és adjuk fel az 
adott platformokra szánt hirdetéseket. Idén a felvételi füzet korrektúrájával, a bevezető 
gondolatok megírásával, szlogenekkel, képi anyaggal járultunk hozzá a kiadvány 
elkészítéséhez. Főiskolai szórólapot készítettünk, a Fodó-központtal közös 
szervezésben év végén megkezdtük az előkészületeket, hogy januárban 
képviselhessük a főiskolát az Eucacio nemzetközi szakkiállításon. 

Munkatársainkkal a mobilitási program keretében, 2021 decemberében az ELTE 
kommunikációs osztályán szereztünk szakmai tapasztalatokat. Ezekből kiindulva 
2022-re célul tűztük ki egy egységes arculat kialakításának első lépéseit, amihez a 
vezetőség jóváhagyását és a tanszékek közreműködését is kérni fogjuk. Továbbá 
lehetőség szerint szeretnénk egy többlépcsős szakmai képzésben is részt venni a 
kollégákkal, hogy a legteljesebben ki tudjuk használni a médiacentrum technikai 
felszereltségét és magasabb minőségű médiatartalmakat gyárthassunk. 

Pallagi Marianna,  

a Rákóczi Médiacentrum vezetője 

 


