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CAMPUS RÁDIÓ - NYÍREGYHÁZA 
 
Nem volt könnyű megtalálni őket, annak ellenére, hogy a Főiskolán vannak, de 
Nyíregyháza szerkezete elsőre nehezen érthető (aztán kiderül, hogy egyszerű és 
logikus). Több telefon után csak sikerült odajutni és várt már minket Anita, a rádió egyik 
vezetője. 
Míg mentünk a stúdió felé, megmutatta az 50m-es adótornyot, melyen az egyetemi tv-k 
mellett a rádió antennája is helyet kapott, így a vételkörzetük igencsak nagy (nincs 
felmérés, de az biztos, hogy egész Nyíregyházát besugározzák) A rádió az egyetemen 
belül működik, a kommunikációs tanszékhez tartozik. Részben önálló a működése, az 
egyetem a rádió forrásait duplájára egészíti ki. Ez nagy előnyük, de hátrány annyiban, 
hogy nem nevezhetni függetlennek, így kimaradnak jópár lehetőségből. Az egyik 
legimpozánsabb stúdiót láthattuk. Hatalmas adásszoba, süketszoba, 3-4 
utómunkahelység, hatalmas adminisztrációs, vendégfogadós helység. A műsorkészítők 
utánpótlása korlátlan, a 200 médiaszakos hallgató kötelezően kipróbálja a rádiót, 30-35 
mutat elég kedvet és tehetséget hogy rádiózzon is, ebbe az irányba szakosodjon. Több 
kereskedelmi rádióst is kitermeltek az évek során. De sokan a főiskola után is 
visszavágyódnak. A rádiót egy 4 fős team vezeti, ellátva minden feladatot, ők maguk 
immár kevés műsort készítenek. A technikát egy zseniális fiatalember kezeli, építi, 
programozza, neki is megvan a fizika tanszékről a segédlete, maguk építette 
telefonhibrid, stb….Mint elmondták a rádió a kollégium alagsorában ablaktalan 
helységben indult, de az egyetem vezetősége látta fanatizmusukat és minőségi 
műsoraikat, pár éve felkarolta és a kommunikációs tanszék keretébe vonta a rádiót. 
Műsorstruktúrájukban a városi hírek, események keverednek az egyetemi élet 
információival. A nagy létszámú műsorkészítők változatos műsorokat állítanak elő. Az új 
műsorvezetők eleinte csak konzerv adásokat készítenek, ezt bizottság hallgatja át, 
ezután engedélyezik adásba kerülését, vagy javasolnak módosítást. Mivel a város 
egészét beszórják, igyekeznek  nem egyoldalúan egyetemi irányba vinni a rádiózást. 
Viszonyuk jó mind az önkormányzattal, mind egyéb helyi civilekkel. Ezeknek is 
lehetőséget adnak műsoraikban, így elmondható, hogy nem csak egyetemisták rádióznak 
itt. Helyi eseményeken mindig ott vannak, de sose közvetítenek élőben, kizárólag 
hangfelvételeket készítenek. Reklámozási lehetőséggel nem élnek. Hallgatottságuk elég 
magas, vetekszik a kereskedelmi adókéval, az egyetem területén pedig az internetes 
adásuknak abszolút többsége van. A Szarámaszerről korábban nem is hallottak, de 
érdeklődnének a munka iránt, jönnének rendezvényekre, stb….A Szarámás zöld könyv 
náluk tankönyv, abból oktatnak a Kommunikáció Tanszéken, nagyon dícsérték. 
Konklúzió: Vérprofi egyetemi rádió nemcsak egyetemistákkal, 4 fanatikus korábbi 
egyetemistarádiós vezetésével, folyamatos utánpótlással, pazar anyagi lehetőségekkel. 
 

 
 


