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A CITY RÁDIÓ EDDIGI MUNKÁJA 

Már évekkel ezelőtt dédelgetett tervünk volt, hogy létrehozzuk a 
City Rádiót. 1993. áprilisában jutott tudomásunkra, hogy a jogszabály 
l ehetővé teszi magánrádió studiók alapítását. Részt vettünk a Vidra rádiós 
találkozón, elkezdtünk érdeklődni a lehetőségek iránt a Művelődési 
Minisztériumban, és az FGI-nél.Kiderült, hogy állandó frekvenciát nem 
kaphatunk, de ideiglenes sugárzásokra van lehetőség.Ezen felbuzdulva 
hozzákezdtünk a szervezéshez. Barátaink segítségével összegyűjtöttük az 
első adáshoz elengedhetetlenül szükséges műszaki berendezéseket.Így 
nekünk az induláshoz csak a studiót kellett kialakítani ,s öszeverbuválni 
a lelkes, főleg fiatalokból álló csapatot, akik vállalták a kéthetes adások 
non-stop munkáját. 

Így sikerült 1993.szeptember 4-18, október 9-22, november 11-24, 
december 20-22, közötti időszakokra studió és rádióengedélyt kapni. 

Ezen időszakok alatt sikerült a támogatók és szponzorok 
segítségével a legfontosabb műszaki berendezéseket beszerezni.Mivel a 
sugárzás szolgáltatási díj igen magas volt , ezért lízingeltünk egy 
rádióadót és megkértük (azóta meg is kaptuk) a saját műsorszóró 
szolgáltatási engedélyt. 

1994 elején az ideiglenes adások három napra korlátozódtak, ezért, 
hogy munkánkat folytathassuk, kértünk, és kaptunk egy évre szóló 
studióengedélyt, így -ferkvencia híján - kábelhálózaton keresztül közöljük 
inűsorunkat. 

További ideiglenes sugárzási kérelmeink: 
- februári elutasítva 
- 1994. április 13-15 
- 1994. június 6-12 

Június 12-től adásunk folyamatosan fogható - napi 24 órában - a 100,8 és 
105,9 Mhz-en a Hajdú Kábelkom Kft. kábelhálózatán, melynek jelenleg 
46.500. előfizetője van.Műsorunkat minden e lőfizető ingyenesen, 
alapcsomagban megkapja. 
Reklámsugárzásunk az óránkénti 2 percet nem haladja meg, bevételeinket 
a műsorkészítőink költségtérítéseire fordítjuk. 



Jelenleg az ezévi bevételeink átlag havi 290.000.ft., melynek felosztása 
- helyiségbérleti díj : 12.500.ft. 
- fűtés, áram egyéb rezsidíj : 5.000.ft. 
- telefonszámla: 20.000.ft. 
- kazetta és CD vásárlás : 40.000.ft. 
- lízingdíj : 52.800.ft. 
- papír és irodaszer: 10.000.ft. 
- szerzői jogdíj 4% : 11 .600.ft. 
- egyéb felmerüJő költség: 10.000.ft. 

- ÖSSZESEN : 128.000.ft. 
A fenmnaradó kb. 130.000. forintot a hírszerkesztők, technikusok, 

műsorvezetők költségtérítésére fordítjuk, a továbbfejlesztésre egyelőre az 
anyagi hátteret nem tudjuk biztosítani. 
Jelenleg 32 munkatársunk dolgozik 720 óra műsoridő elkészítésén. 

A müsorkészftés során jó kapcsolat alakult ki az Universitas 
Rádióval (a Kossuth Lajos Tudományegyetem diákjaiból alakult 
öntevékeny csoport ) 
Már az első adásokban minden nap 2-4 óra műsort készíthettek a mi 
technikai segítségünkkel. 
Együttműködésünk eredményeként színvonalas müsorral szolgáltunk a 
Debrecenben tanuló 10.000. diáknak , és az értelmiségi rétegnek is.Jó 
kapcsolatunkat továbbra is fent szeretnénk tartani. 

Eddigi működésünk folyamán az alapszabályt szóbeli 
megállapodásban rögzítettük, mely a tagok egyenlő szavazati jogán 
alapult, és a döntéseket a taggyűlésen szavazással hoztuk meg.A 
működéshez sok téren elengedhetetlen vállalkozási formai hátteret, a 
11 Bazsa és Mircz 11 Bt. adja. 

Reméljük az Önök és az FGI segítségével a közeljövőben műsorunk 
színvonalasabbá válik, és a jelenlegi 130.000. potenciális hallgatói szám 
500.000-re növekedhet. 

Köszönettel : 

Debrecen, 1994. november 18. 
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