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„A nagyokat kicsit, a kicsiket nagyon?” 

címmel 
 
 
 

1. A vélemény szabad kifejezése mindenek előtt!  
 
A közösségi rádiók tudatában vannak annak, 
hogy milyen veszélyeket rejt magában ez a rádiózási forma. A közösségi 
rádiózás egyik lényege, hogy könnyű hozzáférést biztosít a mikrofonhoz, így 
pótolva a kereskedelmi médiumok hátrányait (elidegenítés, 
kommercializáltság, stb.) E forma veszélye, hogy ez a könnyűség olykor a 
legnagyobb körültekintés mellett is teret ad olyanoknak, akik nem érzik a 
nyilvánosság felelősségét. 
  
A vélemény kinyilvánításának szabadsága emiatt nem sérülhet!  
  
2. A kockázat vállalása – támogatjuk és részt veszünk a szakmai 

kerekasztal munkájában.  
 
Ennek ellenére a közösségi rádiók úgy gondolják, hogy az így nyert előny (a 
média nyitottságának fenntartása, a hozzáférés megkönnyítése, a közösségi 
tudat erősítése) van olyan fontos, hogy az olykor nehezen kontrollálható gondolatok 
vagy mondatok elhangzásának kockázatot érdemes legyen vállalni. A magyar és a 
külföldi közösségi rádiók legnagyobb kihívása évek óta annak a keresése, hogy 
hogyan lehet a nyitottságot, a felelősséget és a szigorúbb kontrollt egyszerre 
érvényesíteni.  
 
E témában a Tilos Rádió kezdeményezéséhez csatlakozva, a szervezet részt vesz, és 
segíti a 2004. február 13-ára szervezett szakmai kerekasztal munkáját. 
Egyetértünk és valljuk a kezdeményezés alapgondolatát, hiszen minden közösségi 



rádió olyan megoldás kutatásában érdekelt, amely fenntartja a rádió nyitottságát, 
szabadszájúságát és médiaspektrum többi szereplõjétõl eltérõ mûködési módját, de 
megteremti a mûsorkészítõk nemcsak többségének, hanem mindegyikének felelõs 
viselkedését elérõ eszközöket. A Tilos Rádió legfontosabb célja olyan közösségi 
rádió mûködtetése, amely a médiában alulreprezentált csoportok tagjainak is 
lehetõséget ad a nyilvánossághoz jutásra; ahol a hallgatók a mûsorvezetõkkel 
egyenrangú alakítói a mûsorfolyamnak; ahol nincs hagyományos munkahelyi 
értelemben vett hierarchia; ahol a mûsorkészítésnek nem feltétele sem végzettség, 
sem küllem, sem jó orgánum, csak önálló gondolatok és nyitottság mások önálló 
gondolataira. 
 
A közösségi rádiók mûsorkészítõi szabadidejükben, ingyen rádióznak, s ettõl az elvtõl 
az elkövetkezendõkben sem kívánnak eltérni. A törvényeknek mindenkor megfelelõ 
mûködés feltételeit e keretek között kívánják megtalálni. 
  
3. Nagy média kis büntetés - kis média nagy büntetés.  
 
A Tilos Rádió – a magyarországi médiák között egyedülállóan -, példamutató 
módom megbüntette az inkriminált műsor készítőjét, elismerte hibáját, 
kinyilvánította, viseli a felelősséget és azóta több alkalommal megkövette a 
nyilvánosságot.  
 
A Tilos közölte azt is, elfogadható szankciónak tartaná műsorszolgáltatásának 
ideiglenes felfüggesztését. Tudomásunk szerint, az ORTT által kiszabott eddigi 
legsúlyosabb büntetés a 24 órás felfüggesztés volt, a 30 napos kényszerszünet 
aránytalanul hosszú. 
  
Az önmagában is példátlanul szigorú 30 napos felfüggesztés mellett azonban 
két további szankciót is hozott a testület. A Műsorszolgáltatási Alap 
pályázataiból 6 hónapra való kizárás aránytalanul hosszú. 
  
Aránytalan és súlyos szankció az „utolsó figyelmeztetés” is (amit a médiatörvény 
egyébként írásbeli figyelmeztetésnek nevez).  
  
Összességében súlyosbítja és növeli az aránytalanságot a szankciók egyidejű 
kirovása. 
  
A Tilos Rádió és a közösségi rádiók jellegéből adódik, hogy a műsorok 
tartalma feletti ellenőrzés utólagos és kevésbé hatékony. Véleményünk szerint az 
ORTT döntése és az írásbeli figyelmeztetés mint szankció alkalmazása ezért a 
közösségi rádiózás modelljét kérdőjelezi meg, amennyiben lehetetlenné teszi azon 
parázs viták és gyakran „provokatív gondolatok” elhangzását, amelyek egyébként a 
társadalom szempontjából hasznosak. Az írásbeli figyelmeztetés szankciója azonban 
a szabad, közösségi rádiózásra hat bénítólag. 
  



Úgy tűnik, a médiahatóság a nagy médiákat kis mértékben, a kis médiákat nagy 
mértékben bünteti. 
  
4. Arányos és nem egy időben kirótt szankciókat! 
 
A szervezet minden segítséget megad a Tilosnak, hogy 
képes legyen olyan működési modellt kialakítani, amely csökkenti működésének 
kockázatait, mert ennek sikeres megoldása hasznos tanulságul szolgál 
minden magyar közösségi rádiónak. 
 
Továbbá minden segítséget megad a szervezet ahhoz, hogy a Tilos Rádió a 
törvényes, jogorvoslati úton elérje, az ORTT csökkentse a kiszabott szankciók 
mértékét, - az elkövetett vétség arányának megfelelően. 
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