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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Műsorfigyelő és elemző főosztály
Mádl András főosztályvezető
Tisztelt Főosztályvezető Úr!
Az elmúlt héten a hazai felszíni sugárzású médiaszolgáltatók (rádiók) az
adatszolgáltatással kapcsolatos levelet kaptak Önöktől. Szervezetünk, amely a
hazai kisközösségi és a nonprofit jellegű közösségi rádiók egy részét tömöríti az
alábbi álláspontot alakította ki a szabályozással kapcsolatban.
1. A minden részletre kiterjedő és folyamatos adatszolgáltatás nem áll
arányban a Médiatörvény (Mttv.) által előírt ellenőrzési
kötelezettségekkel.
2. A előírt mértékű ellenőrzés a Médiatanács feladata (Mttv. 132.§),
amelynek anyagi hátterét a törvény előírása szerint a Médiatanács köteles
biztosítani, anélkül hogy ebből aránytalan terheket hárítana át a
médiaszolgáltatókra.
3. A médiaszolgáltatókkal megkötött hatósági szerződés nem tartalmaz
folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget, így ennek kapacitásbeli,
anyagi következményeivel egyik szolgáltató sem számolt előzetesen. A
szerződés időtartama alatt ilyen méretű többletteher előírása a szerződés
feltételeinek jelentős módosítását eredményezné.
4. A kért adatszolgáltatás visszamenőleges követelés nehezen indokolható,
aránytalan és sok esetben teljesíthetetlen.
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete elsősorban azokat a
médiumokat tömöríti, amelyek önkéntes segítők munkájára építve,
szerény költségvetéssel igyekeznek közösségi tevékenységet szervezni,
a demokrácia kiegészítő csatornáit megteremteni, környezetüket
formálni. Egyesületi, alapítványi formában, alapvetően nem nyereségérdekelt
módon működnek, nagy részük egyáltalán nem vállal reklámtevékenységet,
rengeteg önerőből, pályázatokból, adományokból tartják fenn a szolgáltatást.
Ezek a rádiók általában főállású munkatársak, professzionális újságírók nélkül
látják el feladataikat, sokszor tagdíjat fizetve, hogy fenn tudják tartani a
szolgáltatást. Az elmúlt években kialakult félszáz ilyen módon működő rádió
komoly elismerést vívott ki Európában, a nemzetközi találkozókon gyakran
beszélnek a magyar példáról.
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A kisközösségi rádiók műsorszerkezete nagyban eltér a kereskedelmi
adóktól. Amíg azokon elsősorban zenei szolgáltatás hallható (általában néhány
száz felvétel folyamatos ismétlésével), addig a közösségi adók nagyobb részben
tartalmaznak szöveges műsorokat, helyszíni közvetítéseket, stúdióbeszélgetést,
kerekasztal, riportműsorokat. Ezeket nem lehet egy adatbázisból kinyert néhány
jelölő adattal leírni. Ezen rádiók zenei szerkezete is jelentősen más: a néhány
száz futó sláger helyett többnyire sok ezer más műfajú felvételből válogatnak,
valamennyi zenei szerkesztő a saját felvételeit, sokszor eredeti koncerten
rögzített hanganyagokat, már nem ismert forrásból származó zenéket, évek alatt
gyűjtött, cserélt, kapott felvételeket játszik. Ezek adatbázisba rendezése, pontos
nyilvántartása szinte megoldhatatlan.
Az tervezett adatszolgáltatás olyan kategorizálási követelményeket,
feladatokat jelent, amely kizárólag emberi élőmunkával valósítható meg.
A kért adatszolgáltatás mélységében a rádiók műsora egy órában legalább 12-15
elemet tartalmaz (pl. műsorreklám, stúdióbeszélgetés, zene, ismét
stúdióbeszélgetés, felvett riport, ismét zene stb.). Ily módon a napi
adásmennyiség 24 órára számolva 300-350 adatsorban, összesen 3000-4000
adatot kell, hogy tartalmazzon. Ennek élőmunka ráfordítása (még megfelelő
szoftveres segítséggel is), messze meghaladja a lehetőségeinket, és az
indokoltsága is megkérdőjelezhető.
Tisztelt Főosztályvezető Úr!
Egy ilyen jellegű változtatás bevezetése korrekt tervezést, előkészítést, többszöri
konzultációt igényel. A konzultációk folyamán felmerülő kérdéseket meg kell
oldani, és ezt követően kerülhet sor egy jól megtervezett rendszer bevezetésére.
Rádióink, – mint a Médiahatósággal megkötött hatósági szerződés
egyenrangú szerződő partnerei –, szeretnénk úgy tekinteni, hogy az Ön
által aláírt levél ennek a konzultációs folyamatnak az első lépése, a
főosztály szándékait tükrözi.
Kezdeményezzük a szakmai egyeztetés folytatását, javasoljuk a kereskedelmi
rádiókkal közös tárgyalásokat. Kérjük, ezzel kapcsolatos tájékoztatásukat!
Budapest, 2012. március 14.

Csabai Gábor

Pogány György
Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete ügyvivői
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